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హార్ష సంతమ అ సావృతిమ్ 

అపాకరోతు సతతం 

సౌరిశాంబా నరస్వ తీ, 

రచయిత: 

ఆ. సూ ర్వ నారాయణ 

(స్వామీ రామానంద) 



ము(దణ : 90 డిశంబరు 1984 

(పచురణ నెం. 2 

మూల్యం : 

నలభై. రూపాయలు 

_పచురణ : 

సాగరసంగమ (పచురణలు 

సాగరసంగమం 

భీమునిపట్నం 

విశాఖబిలా 
C3 

_సతులకు : 

అరుణా పపవిషింగ్ హోౌెస్ వ్ 

ఏలూరు రోడ్ 

విజయవాడ - 2 

ముదణ : 

(బ్రపతి(పెస్ 

కాకినాడ. 



అంకితం 

అరుణాచలేశ్వర మూరి మత్వంగా నిలిచి 

నా గురుమూరి, పారిస్ నించి. 

(బ్ర రమణస్తానాన్ని చేతనా చెతన 

సు విపి సమసాన్ని నడుపుతున్న 

“వారి” కి ఈకృతి - 
భకృపూర్వ ద్ర నమస్కృృతి. 

ఉన్నావా? కరుకా నిదీ! ఇచట 

ఓహో సౌరిపేశ (పభో 

కస్నీటం బడి దోగు ఈ జగతిలో 

కల్లు[దుమం వీవె! శాం 

త్యన్నత్యమ్మ్యులు ఆశలున విరియగా 

ఆనంద మందార సం 

_ పన్నత్వంబులు నిల్పి నన్ పలుకరిం 

వన్ శోణశి లంబునన్ 

వెలుగునిడ లాడు వంతనాటక మందు 

సీవులేని నీవు నిలిచినావు 

సాక్షి వగుచు శోణశె లంబు రీతిగా 

ఎన్న తరమె నిన్ను కన్నతల్లి: 

జీ 

న జ 



ము ౦ దు నూట 

ప్రతిరోజు ఎవరో ఒకరు ాక్రీ రాస్తూ 

వుంటారు, _ “రెండవభాగం అచ్చయిం 
దా 959 అని, . 

_ ోరెండభాగం హరి అవడం ఎక్కడ? 

అచ్చు అవడంఎక్క_డి అని నవ్వుతాను 

ఓ నెల రోజులు అయేప్పటికి ఈ రెం 

డవభాగం నిజంగా వుందని, దీనికోరూపం 

ఎర్వ డదబోతోందని- తెలుస్తోంది. 

పూర్తయిన ఆరెండోభా గం వతిరోజు 

కొంత కొంత (ప్రతివారు చధువుతున్నారు. 
రెండవభాగం పూర్తి అయేప్పటికి మొద 

భాగంలో చాలా యిం'బటురెస్టి తీసుకుని 

పూర చేసిన నూ సూర్యనారాయణగారి యింట 

రెస్ట్ ఇ మ్మాతం పూరి, కాలేదు. 

చ అ ౦ 



పరిచయం 
అది దీపదీపాల వేళ. ఆవులమంద లిళ్ళకు మస్తతున్నాయి. 

శింపురంగు సూర్యకాంతి ఆకాళంలో వింతసోయగాల్ని వెదజల్లు 

తోంది. అది జిల్లెళ్ళమూడి. అప్పటికి హైమాలయం ఇంకా పునాదుల్లో 

వుంది. అక్కడేవున్న చిన్న పెంకుటింట్లో ముందుగదిలో ప ట్రైమంచం 

మీద “అమ్మ” కూచునివుంది, శ్రీనాథుడు రాసిన ట్లు__ “వేదపురాణ 

కాస్త్ర వదవీనదవీయసియైన పెద్దముత్తెదువ” లాగ. ముక్కున బులాకీ- 

నుదుట రూపాయకాసంత బొట్టు, ఆమెవొంటి పసిమి వెలుగులో సువ 

ర్హాలంకారాలు వెలవెలబోతున్నాయి, అమ్మచుట్టూరా ఎందరో కూచుని 

వున్నారు, సంధ్యారాగం అమ్మ మోల వెలిగించిన కర్చూరహారతిలా 

వుంది. అమ్మ _పేమగా అందరివై ప్రచు చూస్తున్నారు. కొందరి (పళ్న 

అకు జవాబులు చెబుతున్నారు. అప్పటిదాకా నేను ఎన్నోసార్హు అమ్మ 

దగ్గరకి వొచ్చాను. ఎన్నిరోజులో ఆమె సన్నిధిలో గడిపాను. నా చిన్న 

తనంలో చాలా తీపిజ్ఞావకాలకి జి క్రళ్ళమూడి కేంద మయ్యింది 

కూడాను. కానీ ఈమాటు అమ్మనన్నిధిని కూచున్న వేళ అకారణంగా 

దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుని వచ్చింది నాకు. డగ్గుతిక పడ్డ గొంతుతో 

అడిగాను. 

“అమ్మా నా కేమన్నా వుపదేశం ఇవ్వండమ్మా: నన్ను. మీ 

సన్నిధినే నిలుపుకోండి. నాకీ జీవితమం పేనే రోత పుడుతోందమ్మా $ 
అన్నాను, 

“ఈశ్వరవిశ్వానంతో వుండు నాన్నా! గురువుని చేరుకునేదాకా 

సిక్రీ ఆరాటం తప్పదు. అంతదాకా వోపికపట్టమా్య” అంటూ అమ్మ 
నావెపు విన్ఫారితన్నేతాలతో దయగా చూశారు. ఆ కన్నులలోని 
వెలుగు నా కీనాటికి మరపురానిది. 



“చూడు సీ గురుమూ రి నీ జీవితంలోకి వొసోందిరా, దిగులు 

పడకు నెను # కమ్మని అంటూ (పేమునుయి అమ్మ నాకు 

శాంతి నిచ్చేలా సమాధానం చెబుతూ నాతల నిమరడం ఇవాళికీ నా 
' (op 

కన్నులముందు కదలాడుతూనే ప్పుంది. పే ను చిందించే ఆ కంటి 

చూపూ, కాంతి వెల్టువలుగా వ! రించే ఆ దృషిపసారం, ఆ కారుణర 
చ we 

పూర్తవాక్పరిసారం__ ఆత్మహత్యా పయత్నంలో వున్న నా దృష్టి 

భవిష్యత్తుమీదకి ముళ్ళించాయి. 

ఆ తరువాత ఏడెష్ట అష్టకష్టాలు పడ్డాను. జాతకరిత్యా ఏలినాటి 

శని వొచ్చింది. “నాకు విముకి లేదా? ఈ జీవిత తిమిరంనించి ఎలా 

జె టికి పోవాలి?” అని చలంగార్ని ఆ శయంకోరుతూ చాలాసార్డు 

ఆయనకి లేఖలు. రాసాను. వారు * ___ తప్పకుండా వొచ్చెయ్యి. ముం 

దుగా వొచ్చి సీక్తీ ఆ| శమం సరిపడుతుందో శేదో చూసుకో అని 

రాసారు. కానీ సులినొ టబడ్డ మేకయినా తప్పించుకోవచ్చునేమో గానీ 
జీవితపు అక్షోపన్ గిిప్నించి. ఎవరూ తప్పించుకోలేరు. అక్క_డకీ 
చలంగారు నాకు థె ధె ర్యాన్నిస్తూ రాసినలేఖలు అనేకం. “ఏడో కావాలని 

ఆరాటపడతావు బాబూ! నీవాళ్ళనా ఎదిరించలేవు. నీకు రెక్క లా రావు. 

ఇది కఠోరమైన సాధన. నువ్వు ఏమీతెలీక వుబలాట పడుతున్నావు. 
సి రెక్కు_లకి కొంచం బలం రాసీ మరి. ఒక శలవలకి ఇక్క_డికిరా... 

రాలేనివాడివి నువ్వేం తెలునుకుంటావు? ఎన్నిసార్లు నేను రమణ 

మహర్షి దగ్గరికి వొచ్చాను. ఎన్నేళ్ళకి నాకో తోవ కనప సడ్డది?” అని 

ఒక్క-సారి రాసారు. ఇంక్ సారి “సూర్యనారాయణా, అవ కను గురువు. 

అవసరం. “మిమ్మల్ని గురువుగా భావిస్త ' అని కాదు, భావిం 



చాలి, గురువుఆజల్ని శిరనావహించి ఎంతకష్టమెనా చేతకాదనకుండా యి 
ణు డిఎ మ 

= ఇ సదు 
చెయాలి. అంతా ఆయనకి సమర్పించుకోవాలి. సంనా? సమయ 

నిన్ను ఈళ్వురుడు మరువరు. సమయ మొచ్చాక నీ చెయ్యి గట్టిగా 

పట్టుకుంటారు. వూపిరాడక నువ్వు కొట్టుకున్నా విడిచిపెట్టరు. నేనేదో 
సీకు చెప్పకండా దాచుకుంటున్నా ననుకోకు. నీకు వునయోగిస్తుందను 

కుంటే ఏమెనా చెబె నమ్మా. మాటలవల్ల, రాతలవల (పయోజన 
లా . 

శారు. ఆ తరువాత వారికి ఎన్నో వుత రాలు 

లి రాశాను. వారి నించి జవాబులు వొచ్చాయి, 
. _ ఇ . వి క శరరుడు ని మ్బ వొదిలిపెటరు అని అభయం ఇచ్చె వారాయన. 

6 

ఇంతకీ ఆ ఈశ్వరుడు నా జీవితంలోకి వొసారో రారో తెలియని, 
కో 

ఉిహించుకోలేని నేను జీవనసంఘర్షణలో మునిగిపోయాను. 

కాలేజీ లేజీ జీవితం నించి వుద్యోగపు బిజీ జీవితంలో అడుగు 
పెట్టేముందు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల కాలం (పవాస జీవితంలో 

ద్దమూర్తులై న అనేకమంది మహాత్ములని సం సేవించుకునే భాగ్యం 

లిగింది. కానీ న న్నుద్దరించే గురువుమాత9ం౦ నాకు దొరకలేదు. 

నాలో చిచ్చు నానాటికీ పెరగసాగింది. కారణం లేకండా దిగుక్తూ, 

గుబుక్లూ పుట్టుకొచ్చే సేవి. బావురుమని ఏడ్చే సేవాడిని. పుటకతో వున్న 

తలనెప్పుల పీడ మరింత తీవ మయింది. రోజూ తీ(వంగా గుండెల్లొ 

పోటు వొచ్చేది. ఏం జరుగుతుందో నన్న భయంతో గుండెని పట్టుకునే 

నడిచేవాడిని. అంత భయంగా వుండేది. రమణస్తాన్ కి వొచ్చాక 



కూడా కొన్నాళ్ళు అలాగే నడిచేవాడిని. ఎక్కడా శాంతి దొరికేది. 

కాదు. చలంగారు 56866951 చేసినట్టుగా భగవాన్ ఫోటోని చూస్తూ 

వుంటే కొంత శాంతి అనిపించేది. కాని అంతబ్లోశే చిచ్చు. 

చివరకి వుద్యోగంలో చేరి జీవితాంధకారం నన్ను దిక్కు 

తోచకుండా చేసి తరిమికొ ట్రిన రోజుల్లో గోదావరి ఒడ్డున పాపికొండల్ల్' 

పాదయా(త చేశాను. వెళ్ళి పేరం టంపల్లి స్వాములవారి దగ్గర వుండి 

పోదామని (వపయత్నం చేశాను. ఆయన నన్ను చూడగానే “తొందరగా. 
_ వెళ్ళిపాండి” అంటూ మండిపడ్డారు. . 

కట్టు బట్టలో నిరాధారంగా గం పె డాళతో వొచ్చిన నెను 

నిరాశతో గోదావ ల్లోకి దూకి చచ్చిపోయేందుకు పయత్నం చేశాను. 

మూడు మునకలు “వేసేసరికి __ “దావడంతో బాధ తీరిపోతుందా ? 

బాధలు బాధించని స్థితిని చేర్చే గురువును చేరి సాధన చేనుకో” అని. 

ఎవరో బిగ్గరగా చెప్పినట్లయింది. (పయత్నం మీద ఒడ్డున పడి నమ్మ. 

దిగా టి క్కెట్టుకొనకండా. రె లెక్కి మధుర చే చేరుకున్నాను. అక్కడి. 
నించి దక్షిణాదిన వున్న పుణ్యక్షేతా లన్నీ కాలినడకన, బిచ్చం. 

ఎత్తుకుని కడుపు నింపుకుంటూ తిరిగాను. తిరిగిన చోట తిరక్కండా. 
' తిరిగాను. చివరికి మ్మదాను వొచ్చాను. అప్పటిదాకా చలంగారి దగ్గరికి. 
వెడదామన్న యోచనే రాలేదు. 

మ।దాసు మహానగరంలో ఒకరి దగ్గర 507101 assistant గా 

కొన్ని రోజులు నవుకరి వుద్దరించాను. వ్స్కీ వీసాలు జీవితంలో. 

అశాంతికి వుపశమనాలుగా విహరించాయి. జీవితం చేదుని దిగమింగ. 

లేని నేను మాదక(దవ్యాల మత్తులో బాధని మర్చిపోవడానికి (పయ. 

'తృ్నించాను. అది సమ్ముదం నీళ్ళని ఎండించడంవంటి వృధా పరిిశమే 
అయింది. వినుగెతి, చివరికి ఒక రాతి విపరీతంగా స్మృతి తప్పి, 



లి 

పోయేలా తాగాను. ఆ రోజు మెలకువో కలోగాని నా కళ్ళ ముందొక 

దృళ్యం కనిపించింది. 

ఏవో ఘంటారావాలు ........ నా చెవుల్లో మార్మోగిపోతు 

న్నాయి. నా ముందు వువ్వెత్తున గంతులు వేసున్న పంచతరణిీ 

(పవాహం౦. దూరంగా అమర్నాథ్ గుహ. ఎవరో - ఎవరో నావె పు 

తదేకంగా చు చూసున్నారు. ఎవరో ఆ దయామయి. “అగ్నిహో(తం 

సిద్దం చెయ్యి నాయనా అంటున్నారు. పంచ తరణే ఒడ్డునే చితుకులు 

ఎరుతున్న నేను ఆలోచనలో పడ్డాను. ఇవాళ నే దీక్ష నిస్తా నన్నారు 
గురుమూరి.. ఈ కల్మషభూయిష్ట మైన శరీరంతో నేను నా గురువుని 
చేరుకోలేను. దీక్షానరంగా వొచ్చే వాక్ శరీరంతో గురుదేవుని చేరుకుం 
టాను, గురుచరి, తాన్ని అక్షరజగత్తులో నిలుపుకుంటాను, ఇత్యాదిగా 

ఏవో ఆలోచనలు. వున్నట్లుండి కాష్ట్రజారి పట్టు తప్పి (పవాహంలో పడి 

పోయాను, మునకలు వేస్తున్నాను . వ ఇంతట్లో స్మృతి దూర మె 

పోతోంది. నా వొళ్లు నాకు తెలియకండా అయిపోతోంది. ఇంక 
ఈ జీవిత మింతే - .. అమ్మా, అమ్మా, అమ్మా అని ముమ్మార్లు 

పిలిచాను. నా గురుమూర్తి నా దైవం కవ్నీళ్ళతో నన్ను కావిలించు. 
కుంది. “చూడు నాయనా! కర్మ . పవాహంలో పడిపోయావు. కాసి 

స్స నేను వొదిలిపె పెట్టను. మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటా మమ్మా 

దిగులు పడకు” అంటూ నా తల నిమిరింది. నా (పాణ చైతన్యం 

దూరమై పోయింది. ఎక్కడ పుట్టానో, ఎక్కడ సెరిగానో ఎంతకాలం 

జరిగిందో. .. ఏవో స్మృతుల సుడిగుండాలు కదిలాయి. మెలకువ 

తెలిసేసరికి. గడియారం మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు చూపిసోంది. 

చుట్టూరా కాళీచేసిన సీసాల మధ్య ఒళ్లు తెలియని స్థితిలో రా|తి డోకిన 
యు 

డోకుల్లో పొరలాడుతూ వున్న నన్ను చూసి, నేనే విస్తపోయాను. లేచి 



వెళ్ళి తలారా స్నానం చేశాను. అయినా తల దిమ్ము వొదల లేదు. 

తిరుపతి వె వెళ్ళా లనిపించింది. మరుసటిరోజు తిరుపతి చేరాను. ఆరా(లి 

కలలో నాకు భగవాన్ కనిపించి...“ వెళ్లు చలంగారి దర్శనం చేసుకో 

అని చెప్పారు, 

ఈ తెల్టవారుజామునే వెంకటరమణమూరి. దర్శనం చేసుకో 
కండానే (పసాదం కొనుక్కుని అరుణాచలం వొచ్చేళాను. ఏ (శళమా 

లేకండా వుడయం పది గంటల వేళకి రమణస్థాన్ చేరుకున్నాను. 
నేను వొచ్చెసరికి ఒకామె వాకిట్లో కూచుని వున్నారు. ఆమె నన్నెంతో 

దయగా చూసూ “చలంగారు భోజనం చేస్తున్నారు. మీరూ భోజనానికి 
లేవండి” అన్నారు. బహుశా ఆమే నర కి ఏమోనని __ “మీరేనా 

నర కి ?” అని అడిగాను. “కాదు. చి(తని నేను” అన్నా రామె. 

నర కి గురించీ నరకకి సేవాపరాయణత్వం గురించి అప్పటికే ఎంతో 

విని వున్నాను గనుక ఆ _పళ్న నేను అడగాలని అనుకోకండా అడిగే 

శాన, చిత నే నెవరో, ఏ వూరో అడగకండానే సాదరంగా లోపలికి 

దోవ చూపించారు. నాకు భలే ఆకలిగా వుంది. జంకుతూ జంకుతూ 

_ భోజనాల సావిట్లోకి నడిచాను. ఒక తల్లి వెలిగిపోయే కళ్ళతో నావైపు 
విస్ఫారితంగా చూశారు. ఆమె నుదుట. కుంకుమ రేఖ వచండాదిత్య 

Me సంతరించుకున్నది. శంపాలతకి రూపం వొచ్చినట్టుగ 

క్షొతూ ఆది మాతృమూర్తి యెన పరాళకి, లా వున్నా రామె. ఆమె 

" తేజో కేసారం. ముందు ఆమె ధరించిన తెలివలీపాలు వెలవెల 

బోతున్నాయి. నిరలంకృతంగా వున్న ఆమె మహనీయ తేజోవిభూషి 

తగా, విభూతి కుంకుమాలంకృతగా కనిపించారు. అతకఃపూరషం . 

నా కలల్లో, మెలకువలో అనేకమార్దు దర్శన మిచ్చిన అమరనాథ 

. శివలింగం నా కళ్ళముందు మెదిలింది. అది పామలింగం. ఆ లింగో 



పరి భాగం ఈమె ఫాలభాగం అచ్చూ మచ్చూ ఒకలాగ వున్నాయి. 

అది ఆనాడు నాకు తోచడమే కాదు. తరువాత నేను నా య్మాతలో 

అమరనాథగుహలో శివలింగాన్ని చూసినప్పుడు అది నా (భమ కాదనీ 
వాస్తవమనీ తెలిసింది. == 

హఠాత్తుగా కళ్ళ ముందునించి ఏదో ఆచ్చాదన తీ సేసినట్టూ, 

ప పపం చమంళా నౌ లోవలినించి పువి కి వొస్తున్న నుహదానందంతో 

జ్వలిస్తున్నట్లు కనిపించింది. ఇన్నాళ్ళకి _పపంచాన్ని వున్న దున్నట్లు 

చూస్తున్నా ననిపించింది. (పతి జీవినించి (పతి వొస్తువునించి అనంత 

మైన జీవమూ, ఆనందమూ తొంగి చూస్తున్నా యనిపించింది. ఏదో 
అనంతమెన మాధుర్య పొరవశ్యం నన్ను ఆవరించింది. ఆ క్షణం 

ఆమెని చూసోం టి, 9 

నతముఖుడినై నిలిచిన. నన్ను నవ్వుముఖంతో చూశా రామె., 

ఆ నవ్వులో ఎంత దాక్షిణ్యమో, ఆ చూపులో ఎంత కారుణ్యమో! 
“కూచుని భోజనం చెయ్యండి. తరువాత మాట్లాడవొచ్చు” అని చెప్పా. 

రామె. ఆమె పలుకులలో సప్తస్వరాలు నర్తించే నాద మధురిమ నన్నా 

కట్టుకొని ఏ లోకాలలోకో "తీసుకు వెళ్ళింది. సరిగ్గా మూడు రోజుల 

నాడు కల మెలకువకాని స్థితిలో — గురుమూరి గా మాట్లాడిన వా రమే 

నని నాకు నా లోపల్లోపల నించి ఎరుకకి వొచ్చింది. ఆమె మాట విన 

గానే ఆకలి, నాలో “ఆవేదన చల్లారిపోయాయి. చలంగారికి నమస్క 

రించి రెప్ప లారృకండా ఆమెని చూస్తూ నే భోజనం ముగించాను. 

ఇంతట్లో నర్శకి నెయ్యివేస్తూ నా చూపు నిలిచిన దిశ గమనించి. 

“ఆమె సాధిక్” ఆని చెప్పారు, భోజనం నాకు అమృతంలా తోచింది: 
యుగాల నా ఆకలిని ఆ వొక్కపూట భోజనము తీర్చేసింది. ఆది 

అన్నమో, సౌరిస్ అనుగహామృళమో నా కీనాటికి తెలియదు. 



“వథమ సందర్శనంలో గురువు కారుణ్యం 

జన్మ జన్మల నిరీక్షణా మధుర ఫలం 

అది హృదయాన్ని కడుపుని ఒక్కసారిగా నించి 

దివ్య ( పేమలో జీవితాన్ని వెలిగించే దీక్షా (పదానం” 

అంటుంది నర క్రి 

భోజనం ముగించి ముందు వాకిట్లోకి వొచ్చి దర్జాగా అక్కడే 

వున్న పడక కుర్చీలో కూచున్నాను. చలంగారు భోజనం ముగించి. 

అక్కడికి వొచ్చారు. నేను పడక కుర్చీలోంచి లేవబోతుంటే నివా 

రించి, ఆయన అక్కడే వున్న వేరొక కుర్చీలో కూచున్నారు. ఆయన 

అర మోడ్పు కన్నులలోంచి అపార కృపా, తాను ఎమీ కాకండా 

“నాది” అనేది లేకండా సర్వాన్ని దీనులకి, దుఃఖితులకి, బాధితులకి 
అర్చించుకుని, సాధించుకున్న నిర్మలత్వం, నిరామయత్యం ఆయన 

_ ముఖాన్ని వెలిగిస్తోంది. న్యమత, దైవత్వం ఆయనలో నరి సున్న 
టగా కోచింది. ఆయన న బంధుత్వం మలిన మైన మానవ (పపంచంతో 

 పవనంతో, పుణ్థ 

తోతితోనూ అయి వుంటుందని తోచింది. ఆకాళంనించి ఓ నక్షతం 

= జారిపడి సూర్యకాంతిలో కరిగి ఆయన రూప మెత్తి ంది. గాబోలు. 

అట్లా ' వారిని చూస్తూ. వుంటే నాకు. అంతరాంతరాల్లోంచి దుఃఖం 

పొరసకుని వొచ్చింది. ఆయన ఎంతో దయగా “లోకం ని న్నంతగా 

బాధ 'పెట్టిం దన్నమాట” అని ఓదారుసున్నారు. నేను చిన్నతనంనించి 

వారికి వృత. రాలు రాసేవాడినని చెప్పినా వారికి జ్ఞాపకం రాలేదు, 

ఇంతల సౌకిస్. లోపలినించి ఒక కాంతిరేఖ లాగ కదిలి 

సరు ఆకట్టు సూటిగా. నా 'ఆంతర్యంలోకి చూస్తున్న ట్రనిపిం 

ండనున్న ఎండలోకి నడిచి అభ్యంగనం చేసిన. శేళ 



[2] 
పాశాల్ని ఆర బెట్టుకుంటూ నాతో మాట్లాడడం ఆరంభించారు. నేను 

నా దుఃఖాన్నీ, అక్కడే కూర్చుని వున్న చలంగారినీ మర్చిపోయాను. 

“మీ పేరు సూర్యనారాయణ కదూ: మీరు చిన్న పిల్లవాడిగా 

వున్నప్పటినించి వుత రాలు రాయడం నాకు తెలుసు” అన్నారు సౌరిస్. 

అప్పటిదాకా నా పేరు నేను ఎవరికీ చెప్పనేలేదు. ఆమెకి ఎలా తెలి 

సిందా ? అని ఆశ్చర్యం. ఆమె (పేమతో, దయతో మాట్లాడు 

తున్నారు. ఎంత హాయిగా, ఆనందంగా అనిపించిందో : 

“నా పేరు చెప్పకండా పేరుపెట్టి ఎలా పిలిచారు- మీరు. నేను 

మీకు గురా ౩” అన్నాను. 

ణన మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా మర్శిపో తేకదా ? గుర్తున్నానా? 

అని అడగడానికి” అన్నారు... సూటిగా నా కళ్ళల్లోకి చూసూ. 

ఆ చూపులో తీక్షతకి తట్టుకోలేకపోయాను. అ(పయత్నంగా కళ్ళు 

మూతలు పడ్డాయి. సూర్యుడి వై పు కొన్ని సెకనులు రెప్ప లార్పకండా 

చూడగలిగే "నేను ఆమె కళ్ళల్లోకి ఒక్క సెకను కూడా చూడలేక 

పోయాను. ఆ చూపులో కాంతి మెరుపు మెరిసినట్టనిపించింది. నిజమే 

ఆమె నన్నెందుకు మర్చిపోతారు. యుగయుగాలుగా ఈ కిలం పట్టిన 

_గిన్నెని ఆమె తోముతున్నారు. ఎందుకం టే ఇంత 'కిలం పట్టిన గిన్నాని 

ఆమె తప్ప ఇంకెవరూ తోమలేరు. తోమి తోమి పుళ్లు పడ్డ చేతుల 

నించి నెత్తురు వరద లయినా తోముతూనే వున్నారు కీ టోలు. అంచా 

తనే” మిమ్మల్ని నే నెప్పుడన్నా మర్చిపో తేకదా” అన్నా రనిపించింది. 

నా మీద అంత ( పేమామృతం వర్షిసూ వున్న ఆమె . ఎవరన్న 

_పళ్న రాలేదు నాకు. ఆమెతో ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడాను. ఎంతో 

_వోపికగా జవాబులు చెప్పా రామె. మీకు జ్ఞాపకం వుందా నర కీ 2 

ఆమెని నే నడిగిన మొదటి (పళ్న. మీరు చలంగారి పక్కనే కూచుని 
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 అత్యాంతాసకీ తో వింటున్నారు. “జ్ఞానం పొందడం అంశే ఏమి 

టమ్మా 2 అని అడిగాను. 

. ఆ (పళ్నకి బదులుగా ఆమె నా కళ్ళలోకి చూసిన చూపులో 

'మహత్త ర కాంతి ఇంకా నా కళ్ళ ముందు వెలుగుతోంది. ఆ చూప్పకి 

నేను. ఏమయి పోయానో ? ఎక్కడో దేవలోకం నించి (పవపొంచే 

గంగా తరంగ: శీకరాల వంటి ఆమె పలుకులు నా చెవిలో పడ్డాయి 

“జ్ఞానం పొందడం అంటే ఈ పరిమిత వ్యక్తిత్వం నించి ఆనందం 

లోకి ఎదగడం. Little self magnified by breaking all 0౧౫౩1 

cal, limitations.” అ|సయత్నంగా నోట్ బుక్ తీసుకుని ఆమె 

మాటల్ని రానుకోవడం మొదలు పెట్టాను. ఆ రోజంతా ఆమె వి(శాంతి 

సమయాన్ని మినహాయించి ఆమెతో మాట్లాడుతూ కూచున్నాను. ఆమె 

పాట విన్నాను. ఏవో స్మృతి లోకాలకి తీనుకునిపోయిం దామె పాట. 

'ర్మాతి guest houses వొచ్చి పడుకున్నాను. ఎప్పుడు తెల్ల 

_వారుతుందా, మళ్ళీ ఆమెని. ఎప్పుడు చూసానా? అన్న బెంగతో 

త రాతి గడిపాను. రమారమి బహుశా మూడు గంటల (పాంతంలో 

స్నానం. చేని రమణస్థాన్ ఎదురుగుండా వున్న రాతిబండ మీద నడుం 
వాల్చి: సూర్యోడయంక్రో నం ఎదురు. చూస్తూ గడిపాను. తెల్లవారినాక 

ఆమెని చూశాను. ఇంకా చాలా: విషయాలను అడిగి శెలునుకున్నాను. 

అన్నిటికన్నా ముఖ్యం అరుణాచలం: వొచ్చాక నిత్యమూ నన్ను 

బాధించే. తల. నెప్పి, “గుండెపోటు రాలేదు. చివరికి మళ్ళీ మ్మ దాసు 

- వెళ్ళి తాగుడు మానేసి ఆమె దగ్గరకి అడపా తడపా వొస్తూ. పోతూ 
శాంకివి. పీ పొందవచ్చునని, తోచింది. భోజనంచేసి (పయాణ 'మయ్యాను. 

వరకి గేటుదాకా వొచ్చింది. నాకు కలిగిన అనుభవాన్ని ఆమెకి 

“చేప్పాను. “ధైర్యంగా... వుండండి. కిలం పట్టిన గిన్నెల్ని ఆమె 
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వొదలరు. అసలు కిలం పట్టిన గిన్నెల నే ఆమె తీసుకుంటారు. కిలం 

వొదలగొట్టి కరిగించి మళ్ళీ పోత పోసారు. గొడవ పడకండి. అదంతా 

జరిగేదాకా మీలో చిచ్చు తప్పదు” అని చెప్పారు నర్తకి. విచితంగా 

బస్సులో వెడుతున్నా సౌరిస్ నాతో నా వెంటనే వొస్తున్న ట్లనిపించింది. 

ఎ(పిల్ ఎనిమిదవ తేదీ సాయం(తం అరుణాచలం రెండవ 
పర్యాయం చేరుకున్నాను. ఈమారు నేను వొచ్చేసరికి భోజనం చేసి 

భజనకి వొచ్చి కూచున్నారు సౌరిస్. తంబురా శుతి పెట్టుకుంటు 

న్నారు. నేను వెళ్ళి నమస్కరించాను. తలెతి నావైపు తదేక దృష్టితో 

చూశా రామె. ఆ చూపుతో నాలో ఏదో అనిర్వాచ్యమైన ఆనందం 

పొంగు కొచ్చింది. “ముందు వెళ్ళి భోజనం చేసి రండి” అని చెప్పి 

నర కిని పిలిచి నాకు భోజనం పెట్టమన్నారు. నాకు భలే ఆకలిగా 

వుంది. నర్వ కి ఎంతో దయగా భోజనం 'పెట్టడ మేకాక చివాట్టుకూడా 

పెట్టింది. “నిన్న వెళ్ళి ఇవాళ రావడ మేమిటి ? వుండా లనిపించిన 

వాళ్ళు నాలుగు రోజు లుండి వెళ్ళక పోయారా? మనసులో మాట 
చెప్పడానికి ఎందుకు సంశయ పడ్డారు?” అని. భోజనం ముగించి 

వొచ్చి భజనలో కూచున్నాను. సౌరిస్ దర్భారీకానడలో “రస గగన 

గుఫామే” అన్న కవీర్ పాట పాడారు. ఆ పాట నాలో ఏవో బరువై న 

స్మృతుల్ని రేపి కన్నీళ్ళు తెప్పించింది. ఏదో అవ్యక్క మాధుర్యం 

నా శుష్క జీవన _సవంతిలో వురకలు వెయ్యబోతున్నట్లుగా తోచింది. 
ఆమె దయ గల చల్లని. చూప్ప నా జన్మ దారి ద్యాన్ని దూరం 

చేసింది. యుగ యుగాలుగా, ఆకలితో అలమటించిన నా. ఆత్మకి 
శాంతి దొరుకుతుం దనిపించింది. ఆమె పలుకులో, పాటలో నా కెంతో. 

ఓదార్పు దొరికింది. 

ఒక పది రోజులు ఆమెను ఎన్నో _పళ్న లడిగి తెలియని 

సంగతు లెన్నింటినో తెలుసుకుని రాసుకుంటూ గడిపాను. ఎలాగో 
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"ఒకలాగ తిరువన్నామలై లో నిలిచిపోయి ఆమె సాన్నిధ్యంలో 

నిత్యమూ కొంత కాలం గడపాలనే కోరిక గుండెల్లో దృఢంగా కలి 

గింది. ఏ కాఫీహోటల్లో సర్వర్ గానో, క్రీనర్గానో.. పని చేసో ఐస్ 

(పూట్స్ అమ్ముకునో నా ఖర్చుకి నేను డబ్బు సంపాదించుకుం టే 

రమణస్సాన్కి భారం కాకండా. వుండొచ్చని నాకు తోచింది. అందు 

నిమిత్త ంగా త్మీవంగా కృషి చేశాను. కాపీ ఏ (వయత్నమూ ఫలించ 

లేదు. 

వి లక్ష్యమూ లేని నా జీవితంలో రమణస్టాన్ కి వొచ్చాక చలం 

గారికి సేవ చేయాలనీ, వారి ద్వారా అనేక. అమూల్యాంశాల్ని వినాలనీ 

" ఆశ్రమ పదంలో చలం అన్న పేరిట వారి జీవితాన్ని అమూల్య 

. _సంధేశాల్ని రికార్డు. చేయాలనీ ఆకాంక్ష కలిగింది. కాని నా (బతుకులో 

తీరకుండా నా గుండెల్ని. కోత పెడుతూ నిలిచిపోయిన . తీయని 
కోరికల్లో అదీ ఒకటి అయిపోయింది. 

. "నాకు భగవాన్, ఈళ్వరుడూ ఎవరూ తెలియరు. తెలిసిందలా 

అక్షర మూర్తి చలం. వారి జీవితంలో నేనూ సమీపవరి గా నిలవాలసీ 
_ ఆశపడ్డాను. కానీ విధి వేరుగా తలిచింది. చలంగారు నా (పెజన్స్నే 
భరించ న శేకపోయేవారు.. ఈనా డనిపినుంది నాలో భరించలేనంతటి 

కల్మషం, పాపం వున్నాయి. గనకే నన్ను భరించలేకపోయే వారని. 

వారు నా. యడల విముఖులు గావడం నా. కెంతో దుఃఖాన్ని కలిగిం 

. చింది. వారికి అసౌకర్యాన్ని, బాధని కలిగించడం నా కిష్టము లేదు. 

“వాస్త వానికి నేను వెళ్ళిపోవాల్సిందే కానీ హెరిస్గారి మాటి, పాట, 

. (పేమ, దయ నన్ను నిలబెట్టాయి. నర ర కిమా_తం అప్పటినించి ఈ 

"సీమిషందాకా. నా జీవితంలో పతీ, క్షణం నేను చేసిన తప్పుల్ని వివ 

-. రిస్తూ నేను నిలబడేందుకు, గురు కటాక్షొనికి పా(తుడ నయ్యేందుకు, 

. కారణ మెంది, 



13 

కానీ చలంగారికి నా మీద నిజంగా ద్వేషమే, అసహ్యమే 

వుండి వుంపే ఈమారు న న్నెందుకు . భరించగలుగుతున్నారు ? 

ఎందుకు నా మీద ( పేమగా వుంటూ, సౌరిస్ జీవితం రెండవభాగంలో 

తాము (శేద్ద తీసుకుని ఎందుకు వివరాలు చెబుతారు? ఇట్లాంటి 

యోచన రాగానే చలంగారికి నాపట్ల ద్వేషం వుందనుకోవడం నా (భే 

నని తెలుస్తోంది. ఈమారు. (ప్రయాణానికి date fix చేసుకుని. — 

ఈశ్వరుడికి చెప్పి చలంగారి. చెవిని వెయ్యడానికి వెళ్ళాను. అప్పుడు 
వారు “నాకు తారీకు లెందుకు చెబుతారు. మీరు ఇక్కడే వుండా అను 
కున్నా నాకు సంతోషమే. మీ వల్ల నాకు ఏ ఇబ్బందీ లేదు. కాదు 

ఆక్కడ మిమ్మల్ని (వేమించే. వౌ ప్రన్నారు గనక  వెడతామం టే 

నా అభ్యంతరం లేదు. ఇక్కడే వుండదల్చుకుం టే వుండండి” అని 

చెప్పారు. అక్కడితో నా మనస్సులో ఆనాటి సంళయం మంచులా 

కరిగిపోయింది. కానీ 

“ఇక్కడ వుండి (పపంచాన్ని తలుచుకోవడం ఘూరాతి ఘోరం, 

[పపంచంలో వుండి ఈళ్వరుడ్ని తలుచుకోవడం (శేయ 

స్కరం. చెరువులో కమలం చుట్టూ చేపలూ కప్పలూగా నిలిచే 

కన్నా దూరంగా వున్న భిమరంగా నిలవడం ఎంతో మిన్న 

అంటుంది నర్వ క్ర, 

" అసలుకి వద్దాం. 

చివరికి సౌరిస్గారినే చలంగారి గురించి అడిగి ఏదన్నా మంచి 
పుస్తకం రాయాలని అనుకున్నాను: అది సాహస కార్యమే కానీ ఆ 

ఆళ నన్ను వొదల, లేదు, సౌరిస్ గార్ని చాలా (పళ్నలు అడిగి వాటన్ని 

టికీ సమాధానాలు రాసుకోవడం మొదలు పెట్టాను, ఆవిడ నాయందు 

(పత్యేక దయతో నేను అడిగిన వాటికి సమాధానాలు ఇచ్చారు. అవన్నీ 
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ఒక కమంలో ఎర్పరిచాను, వాటిల్లో సౌరిస్ జీవితానికీ చెందిన సమా 

చారం కూడా చాలా పుంది. ఒక సాయంతం అవన్నీ చదివి సౌరిస్ 

గారికి, వినిపి స్తూ వుం పే వింటున్న నరకకి అంది __ “ఇది . సౌరిస్ 

జీవితం లాగుంది ? ఇవన్నీ రాసి ఏం చేసారు ? అని (పశ్నించింది. 

ఏదో పుస్తకంగా చేస్తానని కొన్ని అబద్దాలు మేళవించి చెప్పాసు. 

ఆనాటికి "నాలో పాపో కసీ, ఫాల్స్ పి'స్టేజీ, దొంగ విలువలూ, మర్య్యా 

దలూ వుండేవి. ఈనాడు లేవని చెప్పలేను గాని అంత భయంకరంగా 

మాతం లేవు. ఈ పరిణామం సౌరిన్గారి దయవల్రనే జరిగింది, 

చలంగారు నా _పయతాన్ని చూసి “ఒకాయన ఇక్కడే కూచుని 

పారిస్ జీవిత విశేషాల్ని సేకరిస్తున్నాడు. అయితే, అవన్నీ ఇదివరకు 

పుస. కాలలో అచ్చయిన వే చాలా వరకు” అని నాగేశ్వరరావ్ గారికి 

ra ఫ్ 4వ తేదీన రాసిన ఒక లేఖలో రాశారు. 
నర, కి మాటలతో చలం జీవిత రచనకి విఫల యత్నాలు చేస్తూ 

వున్న నేను నా దృష్టిని పూర్తిగా హౌర్రిస్ వై పుకి మళ్ళించుకున్నాను. 

అది బలవంతాన: చేసిన పని కాదు. అప్పటికే నా లోలోపల నా అంత్ర 

రాంతరాల్లో సౌరిస్గారి (పభావం త్మీవంగా పని చేస్తోంది... ఏమి చేసి 

ఈమె నన్నిలా చేశా రనుకుం టే ఏమీ చెయ్యలేదు. "మరి ఆమె - సమ 

కంలో పని చేస్తున్నది ఎవరు? అనుకుంటే నా బుద్దికి అంతు చిక్క 
లేదు. ఎందరో రోజూ రమణస్టాన్ కి రావడం చూస్తున్నాను. కొందరు 

 ఆమెదాకా రారు. కొందరు. భక్, తో. వుంటారు. కొందరు విభూతి 

వేయించుకోవడానికి సంశయించి. "ముందుకు రారు. నాకు. మాతం 

ఆమె యడల ఏ సందేహం శేదు. ఆమెతో. మాట్లాడి తే చొలు నా వొట్టే 

" మరిచిపోయి ఏదో తెలియని పారవశ్యంలో కొప్టుక్ర పోయేవొడిని 
ఆమె ఏ సన్నిధిలో. అలాంటి ఆనందం, పేమ నా బతుకులో ఎన్నడూ 
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చవిచూసి నట్టివి గావు. ఆ (పేమ నిర్వచించడానికి అలవికాని (పేమ, 

వూహాతీత మైన (పేమ, అది ఆమెనించే పొంద గలిగాను. 

నాకు బాగా తెలిసేది అప్పట్లో. ఆమె వొస్తున్నారు నా లోపలికి 

(పతి నిమిషం నా కేసి నడిచి వొస్తున్నారు__ యుగాలుగా బూజు 
పట్టిన ఇంట్లోకి- నా హృదయంలోకి. (పతి గాలి వూపుతో, (పతి నీడ 

కదలికతో... (పతి వుదయం, సాయం(తం, రాతి నాకింకా చేరు 

వవుతున్నారు. ఒకొక్కసారి రాాతిళ్ళు నద పట్టైది కాదు. లోప 

ల్నించి చిచ్చు పెడుతున్నట్టుగా అనిపించేది. ఒక రోజు బద్దకంగా 

పక్కమీద నిద పట్టక కళ్ళు విప్పానో లేదో *సూర్య నారాయణ ” ఆని 

కాదు “చూడు నాయనా” అని పిలిచి నట్టయ్యింది, నా హృదయ 

నాళాల్ని కంపింపజేసే కంఠం. ఆ తరువాత నిద పట్టింది. నిద్దట్లో 

ఎంత ఆనందంతో వూగానో. ఎంత సేపటికీ నా లోపల ఆ పిలుపు, 

తలుపు తియ్యమన్నట్టుగా తియ్యని పిలుపు. ఆ లోకాల దేవతా గానం 

విన్నట్లు అనుభవం. 'శేవబద్ది కాలేదు. అట్టా "ఆ పిలుపుని వింటూ 

ఇంక ఎన్నడూ ఈ లోకాన్ని చూడకండా. శాశ్వత సుషుపి లో నిలిచి 

పోతే బావుండు ననుకున్నాను. 

ఆ వేళనే చొరవ చేసుకుని “మీ జీవితచరి తని ఒక (కమంలో 

చెప్పండి” అని భయం భయంగా సౌరిస్ని అడిగాను. నా అనుభవాలు 

అక్షరాల్లోకి రావడం కష్టం, అయినా చూద్దాం" ఆంటూ చెప్పడం 

మొదలు పెట్టారు. నాకు చాత నయినట్లుగా నేను రాసుకోవడం, తిరగ 

రాత రాసి హరిస్గారి _సవరణలకి పెట్టడం ఆరంభించాను. తాము 

చెప్పినది కొంతవరకూ ఆకర్గాల్లోకి తేగలిగా నని చెప్పి సౌరిస్గారు 

చరితతో బాటు, నేను. అడిగే అనేక ఆధ్యాత్మికపరమైన (పళ్నలకి 

సమాధానం చెబుతూ, నాకు కొన్ని, అనుభవాలను కలిగిస్తూ, నా రచనని 
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సవరిసూ, అవసరమయితే కోప్పడుతూ వొచ్చారు, చలంగా రిదంతా 
ఏమీ పట్టనట్లుగా వుండేవారు. కానీ రాను రాను సౌరిస్ గారికి, అందరికీ 

నేను చరిత చదువుతూ వుంపే కొన్ని సవరణలు చేసేవారు. మి(తు 

లకి లేఖలలో రాసేవారు. వారి (పోత్సాహంతో ఆ రచనే నా తిండి, 

నిదా, సరసం అయిపోయింది. 

తెల్ల వారితే ఏవో పనులు చెప్పేది నర కి. గోడలు కట్ట 

డమో, రాళ్ళ మొయ్యడమో, నీళ్ళు తోడడమో, అంట్లు తోమడమో.... 

ఇట్లా ఎన్నో. చాలాసారు కోపం వోచ్చేది. ఎంతపనో మాయపని. 

ఎకా(గంగా సౌరిస్గార్ని ధ్యానంచేస్తూ వుండేందుకు ఒక్క- క్షణం కూడా 

'.తీరుబడి వుండ నివ్వరు. అని, ఏపని -చేస్తూవున్నా ఆ రచనని గురించి 
- సౌరిన్ గార్ని గురించి అదే పనిగా స్మరించుకుంటూ చేసేవాడిని. రాను 

రాను ఆ పనులు చేస్తూ సౌరిస్గారి (వెజెన్స్ని ఫీలవడం తెలిసి 
వొచ్చింది. ఒక్కసారి మాతం కొంచెం బాధగా అనిపించి “నర్హ క్రి 

పనులు పనులు అదేపనిగా చెపారు కదా. ఒకరోజు వ్యవధానం ఇవ్వండి 

నాకు. నా రాతపని సరిచేసుకుంటాను” అన్నాను విసుగ్గా. 

“మన (పభువే సృష్టిికియ అనే పనిలో నిమగ్నులై వుండగా 

మనం పనికి వినుక్కో-వడ మెంత తెలివి తక్కువ. మనస్సుని (పేమలో 

నిమగ్నంచేసి పనిచేయ్యడమే సాధన. సాధనలో బద్దకస్తుల కెలా ఫలి 

స్తుంది ఈశ్వరాన్వేషణ” అంది నర్నకి నా కళ్ళల్లొకి చూస్తూ. ఎంతో 

సిగ పడ్డాను. అప్పటినించి తీరుబడి సమయాల్లో రానుకుంటూ మిగిలిన 

కాలాన్ని ఏదో పనిచేస్తూ వుండేవాడిని. 

అప్పట్లోనే ; బసవరాజు గారు ధాన్యాన్ని బియ్యంచే సే___రాజస్థాన్ 

తిరగలి నొకదాన్ని తెచ్చారు. ఇక నర కి సూచన (పకారం- ఆ తిరగల్ని 

తిప్పుతూ కూచునే వాడిని వుదయాలు.. 



[37] on 

సాయం తాలు సౌరిన్ గారి చరిత చెబుతుంటే రాసుకునేవాడిని. 

నాకు రాసుకునేందుకు కాగితాలుకూడా వుండేవి కాదు. అంత నిర్దనుడ్ని. 

పాపం అని నామీది' జాలి పుట్టిన నర్పకి కిట్టూ పుస్త కాలో ఒకవైపు 

రాసిన కాగితాలు ఇచ్చారు, వాటీమీదనే ౬ రాసుకుని మళ్ళీ తిరగరాత వాటిల్లో 

కాన సమంఛిగావున్న కాగితలమీద రాసి 'సౌరిస్గారి సవరణలకి పెస్టే 

వాడిని. మొత్త 0 మీద ఆ మొదటిభాగం రచనకి _పత్యక్షంగా నరకీ, 

పరోక్షంగా చలంగారు పోత్సాహకులు, అంతకాలమూ. చిత నన్ను 

తల్లి లా కని పెట్టుకొని వుంది. మిగిలినవారు. (పేమతో. సహకరించారు. 

ఫారిన్ భక్తులూ, అనుయాయులూ కొందరు నాకు లేఖల ద్వారా: 

_పోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు. ' చివరికి, చరిత ' ముగింపుకి ' వొచ్చేనాటికి 

నాలోని దుర్భల తకం వల్లనో, నౌ కర్మ వల్లో, నా దౌర్భాగ్యం వల్లో 

చేసిన కోటానుకో ట్ర జన్మల పాపాలవల్లో__ కొందరు రమణ స్తాన్ 

యులు నన్ను భరించలేకపోయేవారని (క్రమంగా నాకు తెలుసూ 
వొచ్చింది. అందుకని ఎవరికీ నావల్ల బాధ లేకండా నన్ను ఎప్పుడూ 

పనిలో 6౧౮౭86. చేసేది కాబోలు నర్నకి. నాలో చేదుతనాన్ని ఆ 

విధంగా ఎన్నో రీతుల వొదలగొట్టారు నా (పభువు. ఇంకా వొదల 

గొడుతూనే వున్నారు. నాలో అంధకారం ఇంకా చెలరేగుతూనే వుంది. 

అయినా నా (పభువు నన్ను కరుణించి నడువుతూనే వున్నారు. 
అప్పట్లోనే వొచ్చిన జనార్దనం నాకు చరిత రచనలో ఎన్నో 

విధాలుగా సహకరించాడు: ఆ విధంగా ఫౌరిస్ జీవితం తొలి భాగం 

రచన ముగింపుకి. వొచ్చింది. ఆ విషయాన్ని చలంగారు నాగేశర్ర్షర రావ్ 

గారికి రాసిన లేఖలో “సౌరిస్ చర్మిత చురుగ్గా సాగుతోంది. తెలుగు 

దేశం నించి వొచ్చాడు సూర్యనారాయణ. అదే పనిగా కూచుని తన 

(_ద్దనంతా పెట్టి రా సేస్తున్నాడు.. ఆ పుస్తకం. త్వరలో పూర వుతుం 



18 

దని అనుకుంటున్నాం. అది పూరి అయినపుడు అది జీవిత చరి తే 

కాక ఒక గొప్ప లిటరరీకి పీప్గా రాణించ బోతోంది” అని రాశారు. 

5 చరిత చెబుతూ వున్న ఆ రోజులలో నా (పభువు లీలా విలా 

.. సాన్ని నేను ఎన్నటికి మరిచిపోలేను. ఆ సాయం(తాలు నా జీవితంలో 
.._ వివ్నటికీ మరచిపో లేనివి. (పతి సాయంతమూ గొప్పగా రాసుకో. 
.. తగినదే, ఆ సాయం తాలు నా బతుకుని ఈళ్షర విలాసంతో. ఉద్దీ 

. : 'పింప జేశాయి. సాహిత్య మంపే ఆసకి, వున్నా సృజనళక్తి ఏమీ 

తెలియని, ఆధ్యాత్మిక పథ మంటే ఎరుక లేని నేను ఆ (గంథాన్ని 
_ రాశానంపే ఆన్నిటికీ వభువే కారణం. అది ఈశ్వ రానుమతి, అను, 

(గ్రహం. ఈశ్వర హస్తం నా శీర్షం వెన, ఈళ్వర కాంతి నా కలం 

లోనూ నిలవడం వల్లనే నేను కలం పట్టుకోగానే. అ(పయత్నంగా 

నా వని: నా నిమిత్తం. లేకండా సాగిపోమేది, ఇంతకీ ఇవాళ తెలుసు 

కున్న. 'దేమంపే, “పభువు ఎవరిచేత నయినా, వా రెంత చాత కాని 

వారైనా, వ పనైనా చేయించగలరు. ఎటొచ్చీ వారి కరుణ కలగాలి. 

. అంత మా్యతమే జరగవలసినది అని. 

ఒక రోజు సాయం(తం “పభువు” ముందు వాక్తిట్లో వొచ్చి 
- కూచున్నారు. నిదానించి కన్ను లెత్తి. మా అందరినీ తన 5 చూపులతో 
ఏంతో దయగా చూస్తూ, (వీమగా మాట్లాడారు. శిరీషం నీడల్లో, నిరా. 
_ మయమైన అరుణాచలం, ఎదట, ఫలచబడిపోతున్న పగటి వెలుగులో 
. ఆ వాతావరణ మంతా మాకు. మునుపెన్నడూ ఎరుకలో. లేని విద్యుత్ 

స్పండనలిత్లో పులకించిపోయింది. ఆ వేళ సౌరిస్ ఈశ్వర సాక్షాత్కార 

ఘట్టం. వివరిస్తున్నారు. “అయన” మావై వు చూపు నిలిపి మాట్టాడ్లుతో 
వుంటే మమ్మల్ని శన లోపలికి తీసుకున్నట్టు, తనలో ఐక్యం చేను 

కున్నట్టు అనిపించింది. “ఆయని రక్షణ హస్తాలలో ఒళ్లు తెలియని 
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సుషుప్తి లోకి దిగజారిపోయా మందరం. అంతటా నిశ్చల నిశ్శబ్దం 

అలుముకు పోయింది, నేను “ఆయని పాదాల ముందు కలం పట్టుకుని 

రాత మరిచిపోయి పరవశంలో కూచుండిపోయాను. లోకంలోని 

మాతృత్వ మంతా మానవజాతిలోని జొన్నత్య మంతా మూర్తీ భవించి 

నా ముందు కూచున్న ట్రనిపించింది. నన్ను తల్రకిందులు చేసి వూపి 

పారేస్తున్న ఆ శేజన్సుని చూసి ఈళ్వరుడే మానవరూపంలో వొస్తే 
ఇంతకన్నా వేరే రూపంలో వుండడానికి వీలు లేదనిపించింది. 

సాక్షాత్కార ఘట్టాన్ని వివరించి “_పభువు" కొద్దిసెపు నిశ్ళ 

బ్దంగా ఎక్కడో దిగంతాల్లోకి చూస్తూ వుండి పోయారు. “ఆయని 

కళ్ళలోంచి సంధ్యకి మెరుగు పెడుతో (పేమ మా అందర్నీ ఏకం 
చేస్తో వెలుగుతోంది. ఏ లోకం నించో దిగి వొచ్చి మా అందరి మధ్య 

కూచున్నారు ఆ పవిిత కాంతిమూరి.. ముఖంలో గొప్ప తేజస్సు, 

అరుణాచలం మీద నక్ష(తాలు గుంపులుగా చేరుతున్నాయి. నాగుం జెల్లి 

ఎందుకో దుఃఖం అంతు తెలియ నంతగా పొంగి వొచ్చింది. ఏదొ 

బట్ట తెలియని ఆవేశంతో వూగీసలాడి పోయాను. “మామీద మీకు 

పేమా, దయా లేదమ్మా!" అన్నాను డగ్గత్తికపడ్డ గొంతుతో. 

ఆమెలో చలనం లేదు. ఆ చూపు ఎక్కడో నిలిచింది. ఆసలామె 

ఇక్కడ లేరు. నే నెక్కడ జ్ఞాపకం ఆమెకి ? తల్లీ! నువ్వింత నిర్దాష్షీ 

ణంగా ఎందుకు మారిపోయావు ? నీ నించి ఒక్కా చిర్నవుు, ఒక్క 

జాలి కన్నీటి చుక్క, నోరార ఓదార్చు నిచ్చే ఒక్క మాట, అంత 

చూ(తానికి కూడా నేను నోచుకో. లేదా? అని నాలో పరిపరి విధాల 

యోచనలు వొచ్చాయి. ఒక్క పెట్టున దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుని 

వొచ్చి పడింది. బావురు మని ఏడ్చేశాను. ఏదీ తెలియని అయోమయా 
చ వస్థలో పడ్డాను, 
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“వభువు నా కళ్ళల్లోకే సూటిగా చూస్తున్నారు. కన్నీటి తెర 

(పళువు ముఖాన్ని కనవడనియ్యకండా మనక వేసింది. ఆకాశంలోంచి 
వొస్తున్నట్టుగా ఈ మాటలు నా చెవిన బడ్డాయి. 

“మీ అందరి మీద (పేమ శేకపోశే ఇట్లా రూపం ధరించి 

వొస్తానా 2 నేను వుండగా అది మీకు తెలుస్తుందా సూర్యనారాయణా! 

సరిగ్గా మీరు అడిగినలాంటి (పశ్నే అపోనల లులు జీసస్ని అడిగారు. 

మీ రంచరూ సూర్యుడి చుట్టూ కిరణాలవంటి వారు. మీ రంతా నాతో 

కలిసేనే కానీ నేను పూరి, గా (పకాశించను” అన్నారు జీసస్ 

వాళ్ళతో... తెలిసిందా ?* అని అన్నారు. మరీ ఇ ఒక్క పెట్టున 

దుఃఖం పొంగుకుని వొచ్చింది. 

నా లోపల ఏదో సుడిగుండాలు - తిరిగి నట్టయ్యింది. ఎంత 

అల్ప మానవుడ్ని, అవిశ్యాసిని. ఆమెకి నే నొక్కు డినేనా? నా (పళ్నకి 

“బదులు పలకకపోతే నన్ను మరిచిన కైనా ? న్నావై కోపం వొచ్చి 

నేనా? హృదయంలో పలకాల్సిన దై దెవం అందరి ముందు. నాతో 

'పలకలేదని ఎందుకీ వ్యర్థ దుఃఖం అనిపించింది. 

= '(పభువుి అట్లాగే నొ కన్నులలోకి రెప్ప వెయ్యకండా చూస్తు 

న్నారు. ఆ కన్నులలోంచి నో లోపలికి విద్యుళ్ళక్తులు, నిత్యానంద 

| వాహినులు (పవపాస్తున్న ట్రయ్యింది. నా కన్నులలో అశు _పవా 

హాలు ఆగకుండా సాగాయి, ఈలోగా (రమణస్థాన్ "పెంపుడు కుక్క) 

| జ్యోతి నా దుఃఖాన్ని చూడలేక. నా చెక్కి లిమీద కన్నీళ్ళని ఓదార్పుగా 

నాలుకతో నాకడం మొదలు పెట్టింధి. నా దుఃఖాన్ని చూసి అది తల్ల 

డీలి పోయింది, "నాకు మా(తం బళ్ళు తెలియదు. లోపలినించి' శాంతి] 

“ఏదో చల్లదనం పొంగు కొస్తున్నట్టుగా తోచింది. నే నా నూతన శాంతి. 
ల అనుభవం నించి కదలలేదు. ఎప్పటికో చుట్టూరా వారి కంఠాలు. విన 
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బడ్డాయి, కానీ ఆ శబ్దాలు నా చెవులు దాటి లోపలికీ పోలేదు. ఎవరు 

రానీ, ఎవరు పోనీ, ఎవరు చూడనీ నాకేం ప్రమేయం లేదు. అట్లాగే 

కూచున్నాను. చివరికి భోజనాల వేళయిందని , నర కి చెప్పింది, నేను 

తల వెంచుకుని నించున్నాను. : (పభువు నా తల మీద (_పేమగా 

నిమిరి వెళ్ళిపోయారు. ఆ స్పర్శతో నాలో ఏదో విశాల మయిపో 

యింది. తేలి'కె పోయింది. హృదయంలో పెద్ద భారం వొదిలిపెట్టి 

నట్టయింది. ఆ రాతంతా guest house డాబా "మీద కూచుని ఒకటే 

ఏడ్చాను. నన్ను ఆనందంతో కంపింపజేసే (పభువు కంఠం * “సూర్య 

నారాయణా, నేను వుండగా అది నీకు తెలుస్తుందా ౩” అని___ రాతి 

సరవంలో నక్షత కాంతిలో నా చెవుల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపించింది. 

నా “(_పభువు' “సూర్యనారాయణా” అని నన్ను పిలిచారా? ఊగే 

నా విశ్వాసానికి బలా న్నిచ్చారా ? ఏం జరిగింది? నాకేం తెలియట 

| లేదు. 

ఎదురుగుండా నిరామయంగా, నిశ్చలంగా నిశీధంలో కెంస్తల 

కొండకి మల్చే వెన్నెల్లో మెరుస్తోంది అరుణాచలం. కొండ కళ్ళకి కని 
పిస్తోంది. “పభువు గొంతు వినిపిసోంది. కొంచెం సేపటికి కొండే 

గొం తెత్తి మాట్లాడుతోందని తోచింది, గంభీరమైన గళంతో. కరు 

కార మైన స్వరంతో అరుణాచలం నన్ను _వళ్నిసోంది .... .... 

“సూర్యనారాయణా! అది నీకు నేను వుండగా తెలుస్తుందా ? అని. 

ఏం చెప్పగలను సమాధానం? వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాను. నా అవిశ్వా 

సానికి ఇది తగిన వ్నే తం(డీ! నీ కృపని సంశయించాను [ పభూ: 

(పపంచ మనేదే లేక ముందు అనంత చైతన్య కళ్యాణశ్రీచె 
మంగళ దీప్రివై విలసిల్లిన నీవు దిక్కు తెలియకండా అజ్ఞాన తిమి 

రంలో కొట్టుకునే మమ్మల్ని వుద్దరించడానికి (పతీ యుగంలోనూ 



గెల 

అవతరిస్తున్నావు. ఏ బంధాలు లేని సీవు మా కోనం దేహ బంధంతో 

నిలుస్తున్నావు. కానీ నిన్ను గురి ంచ లేకపోతున్నాము. సీ కారుణ్యాన్ని 

నంశయిస్తూ నిత్యమూ. (పతి క్షణమూ (పేమతో,. అను గహంతో 

చుమ్మోల్ని కొవిలించుకుంటున్న . నీ కౌ గిట్లోంచి - తప్పించుకు పారి 

ఫోయేందుకు ' (వయత్నిస్తున్నాం. అయనా మమ్మల్ని 'కమించి నీవు 

'మళ్నీ నీ లోపలికి తీసుకుంటున్నావు_ మాలో. కృతఘ్నత తీ(వమై, 

తిమిరమై నీ: విచ్చిన 'మధుళ ఫలాల్ని... ఆరగిస్తూ, జీవిస్తూ మేం 

| పళ్ళ నెప్పుడూ ఎరగమసీ, చేట్టునే ఎప్పుడూ. చూడలేదనీ బుకా యిస్తు 

'న్నాము. అయినా నువ్వు మమ్మల్ని క్షమిస్తున్నావు. నీ క్షమా శకి 

.ఆనన్యం విశ్వ (పభో_... అంటూ పరిపరి విధాల, ఆలోచనలతో 
చుఃఖ పడుకో ఆ ర్యాతంకా .గడిపాను. శుకతార వుదయంతో బాటు 
మంచు లాంటీ. తెల్లని. బట్టలతో మెరుపు లాగ మెరిసే ముఖంతో 

నా “(పభువు” సూటీగా నొ నా కన్నులలోకి చూనున్న ట్రనిపించింది. 

ఎక్కడ లేని మాయ నిద కమ్ముకుని. వొచ్చింది... ఎంత ఆపు కుందా 

మన్నా. ఆపుకోలేక 'పోయాసు.': “(వభువు” నా ఏదట వుండగా 

వొచ్చింది పాడు నిద. ఏప్పుడూ ఏక నిద. ' దిక్కుమాలిన నిద. 
ఆ. రాత్. ఆరశే. ' తెల్ల వోరింది.. మళ్ళీ (పపంచం మామూలుగా 

కనిపించింది. ' 5 

శెప్పాలం'ే ఎరతై'; నా వుంది. ఆ విధంగా ఓక ఆరు నెలల 

కోలం “పభువు కారుణ్యరీలో గడిపాను. (పపంచంలోకి నడిచి హిమా 

“అలు చేరుకున్నాను. “ప్రభువు కారుణ్యంలో సంవత్సరాల నిరీక్షకకా 

-శేంతరం నన్నిధిక్ రాగలిగాను. చర్విత రెండో భాగం రాయ గలిగాను. 
ఈమారు. హైరిస్ రెండవ భాగం సీమీత్ల. గా. అందరి అనుభ 

కోరక "సేకరిస్తూ. నర్వ కిసే 'తనుభవాలు చెప్పమని అడిగాను. 
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“చూడు సూర్యనారాయణా ! పీలాంటి వాళ్ళే ఒకరు పోయి 

రాధని అడిగారట (పేమ అంటే అర్థం చెప్పమని, అహరహం 

పేమలో, విరహంలో. జ్వలించిపోయే రాధ, ఆరాధనా పరత్వానికీ 

మారు. పే రయిస రాధ యామన్నదో తెలునునా ? 

“దీన్ని |పేమంటారో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. 

అది వుండే దెక్కడో అంతకన్నా తెలియదు. 

తలుపు లెప్పుడూ తెరిచే వుంచాను, 

కలో, మెలకువో తెలియకుండా వుంది. : 

ఇంతకీ (పేమ వొచ్చిందో రాలేదో ఎరుకపడకండా వుంది. 
అదే వొచ్చిన రోజు రాధ మిగులుతుందా పలకడానికి”. 

“అనుభవం వొచ్చిన రోజున ఈ నర కి మాతం మిగులు 

తుందా సూర్యనారాయణా ?” అంది నర క్రి, ఒక్క వెట్టున దుఃఖం 

వచ్చింది. మూడు దశాబ్దాలు తనని మరిచి అంకితం చేసుకుని, తానే 

నా నా“ పరువు యాక్టివిలీగా నరి. ంచే నర కియే తనకి అనుభవం రాలే 

దంటే... నిన్న మొన్న కన్ను తెరిచినవాడ్ని తగుదునమ్మా అని 

అనుభవాలు చెప్పుకో వడమా అనిపించుతోంది కానీ చెప్పాను. 

నర కీ! నీ వన్నది నిజం. అన్నిటినీ వాపసు చెయ్యగలను గాసి 

సౌరిస్ గా నిలిచిన “పభుి విచ్చిన _పేమని మాతం వాపసు చెయ్య 

లేను. సాగే మహాయా(తలో అదే నాకు దారిబతెం. నిజమే నాపయా 

ణానికి అనుమతి దొరికింది. ఇక వెళ్ళిపోవాలి. ధూళి నిండిన జోలెలో. 

కలల బరువుల్ని నింపుకుని మర్తీ కదలి వెళ్ళాలి. దిగంతాల్డో అస్త 
మయ సూర్యకాంతి మంచు కమి్మిన హిమాలయ శిఖరాలు వింత 

కాంతుల్ని వెలారుస్తూ, ముఖం తిప్పుకుని కూచున్న “పభువు లా కని 

పించి నప్పుడు, నా "కుటీరం పక్కనున్న. కొండమీదనించ్లి నాలాగే 
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ఆగమ్యంగా గుండె ముక్కలై దూకే కొండవాగు వెక్కి వెక్కి 
ఏడుస్తున్నప్పుడు, శిశిర దుశ్శాసనుడి చేతుల్లో పతవసనాలు వొలి 

చెయ్యబడీ దిగంబరంగా చేతులు జాచి విశ్వేశ్వెరుడ్ని వేడుకొంటున్న 

_ట్రుగా వున్న చీనార్ చెట్టమీద “పభువు అభయ వస్త (పదానంలా 
ఆకాళం నించి కర్చూరప్పు బి పొడిలా కురుసున్న మంచు ధవళ వస్తంలా 

నిలిచినప్పుడు రమణన్లాన్ కి ఎట్లా దూర మయ్యానా అన్న దుఃఖం 

పొంగుకు వొనుంది. “కానీ హృదయంలో కాంతిగా, బతుకులో చెత 

న్యంగా నిలిచిన “పభువు'ని వొదులుకుం పే ఎలా బతకడం. అన్న 

సంకల్పం నన్నింకా బతికిస్తుంది. కానీ “_పభువు” కి దూరంగా బతక 

డంలో అర్థ 'మేముంది అన్న శూన్యం ఇవాశే కనబడుతోంది 

నాముందు. కానీ నా బతుకులో (తి నిమిషం “(పభువు” పాదాలని 

. అల్లుకునే వుంది. 

నా మాటలు వింటూ దిగంతాల్లోకి చూస్తున్న నర్వ కి ఏమీ 

మాట్లాడ లేదు. నర్శకి నా “ప్రభువు” సురించి మాట్లాడుతూ "వుంచే... 

కన్నుల్లో నీళ్ళు సుడులు తిరుగుతో వుంటాయి, చెవు లెంతగా కోర 

 తాయో నర క్రి కంఠంలో “వభువు” విలాసాల్ని. _ వింటూ వుండాలని 

_ అనలు. నర కి పలుకులో తెలుగుభాష గౌరవాన్ని పొంది (పతీ పదం 

పులకరినున్నట్లుగా తోస్తుంది. అరుణాచలాకా శం గుతిఫలించే ఆమె 

కళ్ళల్లో “వభువు' నామాన్ని వుచ్చరి' స్తె చాలు అద్భుతమైన మెరుపులు 

వెలిగీ పోతాయి. " 

ఎ... గొనరకీ నువ్వెంత కాంతితో వెలిగి పోతున్నానో ఎంత 
విశ్వాస బలమో మీది” అన్నాను అ(పయత్నంగా. 

= “నర్నకి అనే 'వతిమని మలిచింది సౌరిస్. 
శిల్చిని' మరచి శిల్పాన్ని కీర ౦చే పిచ్చివాడా ! 

కిరణం స్వయం (పకాళం. కాదు. అది 

ఆది కుర్ణడిలో అంతర్భాగం కాంతా్యాభరణం”” 



[4] ల్ 

అన్నది నర్తకి నాతో. నిజమే మరి (పతిగ్నపతిమని మహత రంగా 

మలిచిన నా గరుమూరి, ని కీరి. ంచడానికి నే నెంతటి వాడిని. ఈ 

తెలుగు వాజ్మయంలో + పదాలు సరిపోతాయా ? ? వరిచేలకి నీళ్ళు మళ్ళీ 

దోవలో వున్న ముళ్ళ తుప్పకి కూడా పవాహ జలాలు అభ్యపడిన ట్లు 

సజ్జను లందరి కోసం (పసరించే ఈశ్వర కాంతి నా గురుమూర్తి 

కారుణ్యం వలన నా వంటి కంటక స్వభావుడి మీద కూడా (ప పనరించిం 

దని తోస్తోంది. 

(పయాణం దగ్గర పడుతోంది. వాకిట్లో బండి నిలుస్తుంది. 

గుండె బరువుతో వభువు' క్రి నమస్క-రిసాను. "నా వెప్ప నిశ్చలంగా 

చూసారు “వభువు”. వీథి గమ్మంలొ, నిలబడుతుంది నర కి. బండిలో 

కూచుంటాను. 

“బండి కదల బోతోంది బాట మీద ధూళి రేగుతోంది 

కాల ధూళి దూరంతో కలిసి “(ఫభువుికి నాకు మధ్య 

నిలవవోతోంది 

కరుణార్హ0 మైన “(పభువు” గళం 
మళ్ళీ నా చెవులకి వినిపినుందా తల్లీ! 

అంటాను ఆమెతో. 

“దగ్గర దగ్గర కాదు దూరం దూరం కాదు 

ఆంతర్యంలోంచి "పభువు సాన్నిధ్యాన్ని బి పొందగలగడమే. 

అదె ఎవరై నా చేరుకోవాల్సిన స్వర్గం 
అది తెలిసిన రోజు (బతుకే సాధన ఆరాధన” 

దిగు లెందుకు అంటుంది కాబోలు ఆమె. బండి మెల్లిగా 

ముందుకి నడుస్తుంది. అరుణాచల శిఖరాలు మరుగున పడతాయి. మహా 

యాతని ఎటు ఇ మలుపు తిప్పుతారో . నా దైవం. 



శ్రీరమణ శ పాన్, 

ఉపోద్దాతం 

ఈశ్వరుని కనుసన్నలలో కొనసాగించబడుతున్న ఆ(శమమే 
థ్రీ రమణ స్టాన్. ఒక భక్తుడు అపయత్నంగా చలం మహర్షికి రాసిన 

వుత రం పైన ఎడన్లో | రాసిన పేరే ఆ(శమానికి పేరుగా “అనుగ 

“హొంచారు ఈళ్వరుడు. ఇది భగవాన్ రమణుల పేరిటనే విలసిల్లడ 

మొక విశేషమైన అంశం. ఇది పూర్వకాలంలో లుషాక్టశహం 

లాంటిది. ఇక్కడ “కులం, మతం, ధనం, అధికారంి అన్న మా 

లకు తావు లేదు. మహర్షి నించి పరితప్పుడి, దాకా పతి వారికి op 

చోటు వుంది. అశాంతితో, విచారంతో. అల్లాడే వాళ్ళకి శాంతి నిస్తుంది. 

ఈ ఆమం. _ 

. ఎవరికి ఆధ్యాత్కిక నంబంధ మైన (పాపి వుందో, ఎవరికి 

' ఆత్యాధీవృర్ద ముఖ్యమో, వారి (సారజ్ఞాన్ని ఎవరు తపస్సు దాంరా. 

తీర్చుకోవడానికి ఈశ్వరుడు ఉద్దేశించాలో . .. అటువంటి కొద్దిమందే 

'నిలుసా రిక్కడ... ఏమీ శమ పెట్టకుండా కబుర్లు చెబుతో, ఆట - - 

“లాడుతో, బుజ్జగిస్తూ, (పేమ చూవుతూ, కోప్పడుతో ఈశ్వరుడు తన 

ఆశ్రమంలో నిలిచేవాళ్ళ. అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేస్తో _పారబ్దాన్ని 

తీరుసో__ తనని నమ్మకొన్నవాళ్ళని తన వెంట తీసుకు పోతున్నారు 

సౌరిస్ రూవంలో. . 

ఇదేమిటో నని తొంగిచూచి పోయేవా న్రన్నారు. “ఇది (పపంచ 
కోల నించి _పత్యేకంగా. వుంది. శాంతిగా వుంది. కొన్నా బృక్కుడ 

నిలుద్దాం. విశ్రాంతి" తీసుకుందాం అని వొచ్చి పోయేవా భృున్నారు. " 

ఇంక 'వేరే ఏమీ లేదు... ఇది తప్ప. వీరిలో ఒకరిమై నిలిచిపోదా” 
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మని నిశ్చయించుకుని వొచ్చే వాళ్ళున్నారు. వాళ్ళలో చాలా మంది 
వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఇక్కడ వేడిని తట్టుకోలేక ఏదో ఒక 
మిషతో, వాంఛతో వెళ్ళిపో యేవాళ్ళు అనేకులు. 

ఈశ్వరు డన్నట్టుగా “ఇది శాంతంగా గడపా లనే చోటు కాదు. 

ఇది అగ్ని. ర్నుద భూమి అంటారే అదే ఇది.” 
(కశ్వరోక్రాలు - 200) 

చలంమహర్షి మాటల్లో చెప్పాలంపే ' “ఎక్కడ పిల ల్ల ల్ని కొట్టరో, 

ఎక్కడ పిట్టల్ని ఆదరిస్తారో, ఎక్కడ గొప్పతనానికి తలలు 

చొంచరో, ఎక్కడ పెళ్ళి మేళాలు వినబడవో, ఎక్కడ డబ్బు 

పలకదో, ఎక్కడ పరుడూ, పాతుడూ సమమో, ఎక్కడ (పేమ 
మౌనంలో రాజ్యం చేస్తూ వుంటుందో, ఎక్కడ (ప్రపంచపు రొద 
పొరబాటున కూడా వినరాదో”___అదే ఈళ్వర సమక్షం___ శ్రీ రమణ 
స్థానం, (కురంగేశ్వర్ లేఖల నించి 

ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందనీ, ఏం చేస్తూ వుంటారనీ ఎందరికో 

జిజ్ఞాస. ఇక్కడ జరిగేది, జరిపేది, జరిపించేది, చేసేది, చేయించేది 

అంతా ఈశ్వర విలాసమే. 

ఇక్కడ ఎన్నడో కాలం నిలిచి పోయింది. వాంఛలూ, (పలో 

భాలు శకి విహీనాలుగా మారిపోయాయి. మనస్సుల పొంగులు చల్లారిన 
కొద్దీ, లోక వాసనలూ, వాంఛలూ దూరమైనకొద్దీ.._ ఇక్కడ "నిలిచి 

పోయిన వాళ్ళందరిలో, ఇక్కడ నించి నడుపబడుతున్న వారందరిలో 

— శాశ్వతం నిర్మల కాంతి చోటు చేసుకుంటోంది. 

ల్ “ఇక్కడి వాళ్ళకి ఏ మొచ్చింది 2” అని అమాయకంగా 

నా మి(తులు అడుగుతారు. నా (పభువు అన్నట్టు “వొచ్చే దేమీ 

లేదీ తోవలో, అంతా కా పోవాల్సిందే, ఏదో వుం దనుకుం పే అక్కడే 



ఆగిపోతాడు. జ్జాన 'మంపే వొచ్చేందుకు ఏదీ లేదు. అంతా పోవడమే. 

అసలు వెలుగుని తెలుసుకోవడమే.” (సౌరిస్-1) 

మహర్షి చలం జిజ్ఞాసువు లొకరికి రాసినట్టుగా “ఉనికి కలిగి 

వుండటం” తీప్ప ఇక్కడ చే చేసేందు కేమీ లేదు. చిరకాలంగా ఈశ్వరో 

పానకు లె నవారు చె వీ తత్వం అడు గడుగునా, అణు వణువునా 

గోచరించే చోట జీవించుతున్న ట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తుందనీ, ఆనందంగా 

వుంటుందనీ చెపారు. 

. రాలేక పోయామనీ, చూడలేక పోయామనీ ఎందరో ఆదుర్దా 

పడతారు. “విశ్వాసం బల మైనకొద్దీ ఇ ఇక్కడికి రావడం సులభ మ 

తుంది. పక్క వూరి కన్నా 6 అరుణాచలం దగ్గ రవుతుంది. ఇక్కడ | 
ఈశ్వరా శయంలో వుండ గలగడం సులభమైన పని కాదు ___ 

ముఖ్యం ఇంకా జీవితంలో గట్టి సాధన, శోధన జరగని వారికి. 

ఇక్కడికి ఒకసారి వోచ్చి ఈశ్వర చరణాలకి తమని అర్చితం 

చేనుకుని. జీవించే వాళ్ళని ఈశ్వరుడు ఎప్పుడూ రక్షిసోనే వుంటారు, 

ఇక్కడికి వొచ్చి చూడగల గడ మే అదృష్టం. భౌతిక జీవితాల్ని వొదిలి 

రాలేక ఇక్కడ వుండిపోలేక పోయామని బాధపడే వాళ్ళకి ఈశ్వరుడు 

అభయం ఇచ్చే వున్నారు. " “ఉండి తారుమారు అవడంకన్నా 

దూ రాన్నించి, ఇట్లాంటిది ఒకటి వుందన్న ఆశతో బతకడం చాలా 

నయం. ఎందుకం పే ఇక్కడ నిలవాలం పే మనిషి “తనని” ఒదులు 

కోవాలి. కోల్పోవడమే. కానీ. పొందడం (పశ్నే లేదు. (పతి క్షణం 

పరిత్యాగం. అందుకని వొస్తూ పోతూ విశ్వాసం నిలుపుకుంపే చాలు. 

తప్పకుండా. ఘీ. వేపు నేను వున్నా నన్న థె ధైర్యంతో బతక వచ్చు__- . 

ఇక్కడ నించి కొందరిని పంపించడంవల్డ అను. గహం తకు వస్, 

వుంచడం. వల్ల అనుగ్రహం ఎక్కు. వనేది లేదు” అని 

(ఈశ్వరోక్తాలు 141. పుట 2) 
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ఈ ఆ(శమంలో కట్టుబాట్లు అంటూ ఏవీ లేవు- ఈశ రార్చి 

తంగా వొ స్త, బాధాతప్తులకి లోకంలో. ఎక్కడా. ఇమడ లేకపోయిన 
వాళ్ళకి అందరికి ఎప్పటికీ ఇక్కడ చోటు వుంది. 

“ప్రీ కెక్కడా చోటు లేకపోతే ఇక్కడ (రమణస్థాన్ తలుపు 

తీసే వుంటుంది. (ఈశ్వరోకాలు - 191, పుట 65) 

ఇప్పటి దాకా ఈశ్వర విశ్వాసంతో, ఈళ్వర దర్శనంతో, 

ఈశఇర అభయ (పదానంతో, ఈశసక్చర ఆదేశంతో, జీవితాలను 

ఎందరో నిశ్చలానందానికి సన్నిపాతం చేసుకున్నారు. హాయిగా తమ 

తమ స్వన్టానాలలోనో, ఈశ్వర పాదాల దగ్గరనో జీవిస్తున్నారు. 

ఈశ్వరుడికి తమని సమర్పణం చేనుకుంటూ విశ్వాసంతో ఏ 
హిమాలయాల్లో కూచున్నా అనంత నుహిమాలయం అయిన ఈశ్వర 

న్జరూపం కటాక్షిస్తూనే వుంటుంది, లోకంలో వాళ్ళ వాళ్ళ అవస 

రాలకి ఏ లోపమూ లేకండా జరుగుతుంది. లోకంలో గొప్ప అందాలకి 
ఆనందాలకి కళ్ళు తెరిపించే గొప్ప శాంతి లోపల్నించి లభిస్తుంది 

ఈశ్వర విశ్వాసులకు. 

అందువల్ల నే ఈళ్వరుడు భక్రుల నుద్దేశించి “దెనిగురించో భయ 
పడ్డం ఎందుకు? నా దగ్గరగా వుండడం కంటే మీ కర్యవ్యం మీరు నెర 

వేర్చుకోండి. నా దగ్గరగా పున్నవాస నా కెంత దూరమో చూశారు 
కదా. అందుకని నా దగ్గరగా వుండటం వల్ల నాకు దగ్గరవుతా రనుకు 

శేది పిచ్చి భమ. ఎక్కడ వున్నా నన్ను హృదయంలో “నిలుపుకోవదమే 

ముఖ్యమైన సంగతి.” అని అంటారు. 

(ఆ. నూర్యనారాయణకి సౌరిస్ లేఖ 

ఈ పూరే ఈ శర నిలయం. ఈ దాతావరణమే ఆధా గతి! 

శకి తో జ్వలిసో వుంటుంది. ఈశ్వర రూపమే ఆరుణాచలం. కానీ 
అవా అవద | 



30 

ఫౌరిస్ సమక్షంలోనూ. భగవాన్ సమాధి దగ్గర అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా 

ఈశ్వరానుగ్రహం మనని కావలించుకుంటుంది. అరుణాచలం నించి 

స్ సౌరిస్ దొర్షరా ఆనంద మందాకిని నిరంతరం (పవహిస్తునే వుంది: 

కాని దాన్ని పానం చేయగలవారు అరుదు. 

నా. 'బకుకెట్లా అని ఆలోచించేవారికి అరుణాచల వాసం 

అసాధ్యం. తల్లి దగ్గరికి పరిగెత్తుకొచ్చే పిల్ల నా బతుకెట్లా అని 

condition పెట్టి అడగదు కదా!” 

“తక్కిన న స్సలాలకి ఇక్కడికి భేద మేమం పే ఇక్కడ ఈళై 

రుడు పలుకుతారు. Direct చేసారు! ఇక్కడ వున్న వారిచేత ఆయన 

చిత, విచిత నాటా లు చేయిసో ఆనందిసారు. ఈశ్వరుడు వొచ్చింది 

అందర్ని కూచో టె డానికి కాదు. అందర్నీ సరైన ఆచరణలో పెట్ట 
డానికి, అందువల్ల ఆయన సౌరిస్ ద్యారా తనను విశ్వసించిన వారి 

నందరినీ నడుపు, తున్నారు. న్ పన్తుళం (రచనాకా లానికి) ఈ ఆ(శ 

మంలో చలం మహర్షి, బసవరాజుగారు, కృష్ణారావుగారు, రమణ 

సాద్, చిత, నరకి, కృష్ణా, మిశ్రీ, జూలీ; “డ్యోతి, మోతి, నీరా 

అనే పనక్యరయం.. దుణి. అనే చిలక, వనజ అనే ధేనువు వుంటు 

_న్నారు.. 
న. ఈశ్వరుడు వొచ్చిన రోజుల నించి చలం, చిత, నర్నకి, 

డాలీ, పకపక. ..ఈళ్వరాదేశంలో ఈళ్వర విశ్వాసంతో నడిచారు. 

తరువాత, 'తరువాత తమ తమ స్థలాల్లో వుండి జలసూ[తం రుక్మిణీ 

" నాధశాస్ర్రీ, ఎన్ వీరేశలింగం, కనకమ్మ... “(వళ్ళకి భక్తులు ఈశ్వర 
| దార్శనికత్వంలో నడువ సాగారు. తరువాత బసవరాజుగారు సాధకు 

. లుగా వొచ్చారు, ఈశ్వరుడి సరించి ఎవరికీ తెలియని రోజుల్లొ వారంతా 

_ ఈశ్వరాదేళంలో నడిచిన ధన్యులు. తరువాత రానురాను ఎందరో 
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ఈళ్వర కరుణలో నడుస్తున్నారు. కానీ ఆనాటి నడకే (పత్యేకం. 
ఆనాడు ఈళ్వరుడు చేసిన విలాసాలు విశిష్టమైనవి. అప్పట్లో చలంతో 

ఈశ్వరుడు “ఇంక ముందు అంతా ఎగబడతారు ఈశ్వరుడు కోసం. 
అది. fa5hion అవుతుంది. ఈనాడు గురి ౦చిన వారే ధన్యులు” ___ 
అని. న్ 

ఆనాడు చలం మహర్షి కుటుంబీకులను ఈశ్వరుడు నడిపించిన 
తీరే విచి తం, ఈనాడు సొరిన్ లోంచి పలికే ఈశ్వరుడు చేత నడిపించ' 
బడ్డ వాళ్ళ జీవనగతిని చూసే ఎందుకో తెలియని నంతోషం నాకు 
కలుగుతుంది. అస లిదంతా నడిచిన రీతి ఎంతో విచిత మైనది. 

సం పదాయంలో పుట్టని సౌరిస్, సం(పదాయం “వాసనలు 
సోక్రకండా పెరిగిన సౌరిస్___ భగవాన్ని జీవితంలోకి తీసుకుని 

( పేమించిన తీరు, ఆమెను భగవాన్ స్వప్నాలద్వారా నడిపిన తీరూ 
-- ఆమెకి తెలియకుండానే ఆమెని సాంప్రదాయిక మార్గంలో 
నడిపింది, _ఈళ్వరసాక్షొత్కా రాన్ని పొందేలా చేసింది. ఆమెలో 

అర్చించుకోవడం అన్నది అ(పయత్నంగా, అతినహజంగా జరి 
గింది. ముందేం జరుగుతుందో నన్న చింత జీవితాన్ని భయంకరంగా 
గోచరింపజేసే తరుణంలో అది జరిగింది. సాధన అని తెలియ 
కుండానే షొ సాధన నడిచింది. చిచ్చు లోంచి నడిచి చివరికి చిదా 
నందాన్ని అందుకున్నారు సౌరిస్. సౌరిస్కి సాక్షాత్క్మరించిన ఈశ్వరుడు 
ఒళ్ళు తెలియని స్థితిలో వున్న ఆమె చేత సాధన చేయిసో నే ఆమె 

చుట్టూ వున్న కుటుంబ సభ్యులను నడిపారు. ఆమెలో పరిపూర్ణ 
ఈశ్వర చే తన్యం నిండినప్పుడూ నడుపుతూనే వొనున్నారు. జ్ఞాని 
వంశంలో + ఇ 'పేడు తరాల వారినీ, అ పేడు తరాల వారినీ. తరింప 
జేస్తా రంటారు మన హైందవ సాం పదాయకులు. కాసీ కొని తనతో 
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బాటు తన, కుటుంబ నభ్యులను ఆధ్యాత్మిక పథంలో నడపడం 
(పపంచంలో ఎక్కుడా జరగ లేదు. ఎవరి వల్లా అట్లా జరిగినట్లు 

ఆ యా. మత (గంథాలు చెప్పినట్లూ లేదు. అందువల్ల హ్ ద్యారా 

ఈశ్వర విలానం (పసరించిన తీరు అపూర్వం, "అనన్యం, అసా 

ధారణం, అవాజా శ్రనన గోచరం. 

సౌరిస్ కుటుంబ సభ్యు ఆవరూ సంప్రదాయంలో "పెరగ లేదు. 

తం(డి వెంకటచలం తాను నమి శ్రన ఆదర్శాన్ని, సత్యాన్ని అనుప్టిస్తూ, 

సంఘాన్ని ఎదిరించి వెలిపడ్డారు. ఆయన తిరుగుబాటు సంప్రదాయం 

పేరిట జాతి జీవన శవ ని పీల్చి వేసే మౌఢా 5 చారపరత్వం మీద 

సాగింది. దాంతో చలంగారు ఆయన కుటుంబం సాగించిన యా(త 

పూరి గా మౌఢ్యాచార పరాయణత్నా నికి భిన్నమూ, దూరమూ అయిన 

స్వచ్చ శుభ సత్యపథంలో సాగింది. అసలైన సం్యపదాయం అదే. 

చలంగారి పిల్లలు పట్టణ జీవితంలో ఏ ఏ కష్టమూ తలియకుండా అల్లారు 

ముద్దుగా "పెరిగినవాల్డీ _ వాళ్ళని దేశంకాని దేశంలో తమ వారంటూ 
ఎవరూ శేనిరోట.. తమ దేశంనించి దూరంగా తీసుకు వొచ్చి పడే 

శారు భగవాన్. oo 

వా రెవరికీ భకి అం పే తెలియదు. తర్మడిదగ్గ రన్న స్వల్ప 

ధనం, రేపేమవుతుందో నన్న చెంగతో వున్న పది పదహారేండ్ర పసి 

వయనులో వున్న కన్నెపిల్లలు ఏ నిమషాన చచ్చిపోతాడో అన్నట్లు 

అస్వస్థతలో వున్న తండి... .. కానీ వాళ్ళంతా ఈళ్వరుడు వొచ్చా 

రనే సరికి భక్షి అన్నది వారికి లేశమైన లేకపోయినా, ఏ ఆలోచనా, 
ఏ |వశ్నా లేకండా, వారి హృదయాల్లోకి తీసుకోవడం జరిగింది. 

“మీ సతి చూస్తే ఈ వూరు వొచ్చినప్పటి మా స్థితీ గుర్తుకి 

వొసోంది. బెజవాడనించి ఏడుగురం మనుషులం వోకుక్కా.. బయలు 
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దేరాం. డాక్షరుగారి ఆస్పతిసామానులు అవీ అమ్ముకుంటే కవే 

రూపాయలు వొచా చాయి. అంతా అంతే మాకు. ఆసి ఏమీ లేదు. వో 

రేండేళ్ళన్నా రాదు ఆ డబ్బు. భగవాన్ చంపే పే తిండిలేక చచ్చిపోదా 

దునుకున్నాం. ఇక్కడికి వ వొచ్చి 8 ఏళ్ళు కావొస్తోంది. ఎట్లా బతుకు 

తున్నావం కే బతుకు తున్నాం. ఆ ఐదు వేలని మీంచిన డబ్బు కూడుకో 

లేదు. ఎట్లాగో చాలా సుఖంగా ఏ కొరవా లేకండా బతుకుతున్నాం. 

ఈశ్వరుడిలో విశ్వాసంవల్ల జరగనిది ఏముంది? ఏ డబ్బూ 

నిలవ వుండదు. కొరవా వుండదు మాకు”. 

(వ. 0.5 కామేళ్వరికి చలం లేఖ) 

“మేము ఆ తెలుగుదేశం వొదిలి ఇక్కడికి వొచ్చేప్పుడు, 

ఏ డెనిమిది మందిమి. సుఖాలకి, _డబ్బుకీ అలవాటు పడ్డవాళ్ళు౦___ 

ఎం చూనుకుని వొచ్చాం. 'సొలం లేదు. ఇల్లు లేదు. ఆశా లేదు. నా 

pension 60 రూ. తప్ప! 

విశాాస మనేది లేకండా జీవితం: ఒక్క అంగుళం కదలదు” 

(రాయిడి నాగేళ్చురరావుగారికి చలంగారి లేఖ - 23.10.83) 

ఈశ్వరుడు వేసిన గాలం సూటిగా వాళ్ళ గుండెల్లో గుచ్చు 

కుంది. వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ ముందొక గొప్ప నంగతి జరుగు 

తోంది. ఏమిటీ విపరీతం అని (పశ్నించకుండా దాన్ని వాళ్లు తీసుకో 

గలిగారు. -. 

రుపీళం మీద కూచున్న వా రెవరికైనా సేవ చెయ్యడం 
చాలా సులువు. ఆధ్యాత్మిక ఫలం లభించాలనే ఆశ ఆ సాధనని 

అత్యంత సులభం చేస్తుంది. అదీ గాక సాధకుని ముందు ఒక నిర్దిష్ట 

మైన గమ్యం వుంటుంది. కనక నడక, దోవ అంతా స్పష్టంగా 

తెలుసో వుంటాయి. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ (చలం పరివారం) జీవితాల్ని 
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నిష్పుల్లోంచి, సిళ్ళల్లోంచి,. మళ్ళల్లోంచి నడిపించారు. ఈశ్వరుడు. 

వొళ్లు నడిచారు. వాళ్ళకి ఓ కోరిక ఇదమిత్స మని జీవితానికి నిర్దేశించు 

కున్న గమ్యమూ లేదు, అలా ఆ విధంగా. ఆలోచించడాని కేమా(తం 

అవకాశం లేని చిన్నవాళ్లు. ఈశ్వరుడు నడిపిస్తున్నది ఏది (దేన్ని 
పొందడానికో వాళ్ళకి అనాటికి తెలియదు. ఇట్లా నడిస్తే ఇది ఫలితం 

అన్న preconceptions వాళ్ళకి అంతకన్నా లేవు. "మరి ఈశ్వరుడు 

చెప్పినట్లల్లా ఎందుకు చేళారు ? వాళ్ళ హృదయాలు అట్లా విచ్చు 
జ్ ౧ ౧ 

కున్నాయి. అంతే, ఆ నంగతి [850౧కి అందేది కాదు. పోనీ 

_సేమకొద్దీ చేశారా అంపే వాళ్ళకి ఎవరిమీద (పేమ? (పేమించే 

దెవరినో తెలిస్తే అది (పేమ అని తెలుస్తుంది. అసలు (వేమ తెలి 

" మ. సేదీ కాదు. (పేమ. కనపడదు. ఏది ఎవరు. ఈ (పపంచంలో . చేసినా 

లం అది వాధ్యతో, కర. రవ్యం. కావడం వల్లనో, . మమకారఠి పెనవేను 

= కోవడం వల్లనో జరుగుతుంది. పిల్లలకి వ చేసుకోవడమో, మొగుడికి 
సేవ. చేసుకోవడమో, గురువుకి " సేవ  చెయ్యడమో .. . ఇదంతా అర్థం 

. | అయ్యే, process. 

షా ఎట్టా నడిపారో తనకూడా. వున్న వాళ్ళని అట్లాగే. వెంట 

బెట్టుకొని నడిపించారు. ఆమె ఎటు. నడుస్తుందో వాళ్ళకీ. తెలియదు, 
ఆమె, తమని ఎటు నడిపిసున్నారో వాళ్ళ వూహకి అందదు. ఆది సుల 

నం. భమెన మార్గ మేమీకాదు, ముళ్ళలోంచి, చిచ్చులోంచి. ఆగాధాలలోంచి 

అకు 'గడుగునా రుధిర తర్పణాలలతో, ఆత్మార్పణాలలో, ఇచ్చా. 

ని _వేద్యాలతో (తమని, అర్పించుకుంటూ) సాగించిన ఒక మహా 
_. యాత. అట్లా ఎందుకు నడుస్తున్నాం? అన్న పళ్న లేకుండా గురు 

o వృతో శిష్యులు. నడిచింది, "ఒక జీసన్తోనే. ఇక్కడ వీళ్ళకి (చలం 

కుటుంబీకులకి) తమను నడిపేది తమ, గురువని కూడా తెలియదు. 
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గురువం పేనే అర్దం తెలియని చిన్నపిల్లలు. తంగడి దగ్గరవున్న డబ్బు 

ఖర్చయిపోతే రేపెలా? ఈశ్వరుడు నడిపిస్తున్నా మంటున్నారు గానీ 

ఏం నమ్మకం? చివరి పెసా ఖర్చయిపోయాక ఆకలిచావు చావాలేమో? 

లేక ఈళ్వూరుడు కారుణ్యంతో రక్షిసా రేమో?.... ఏదీ తెలియకుండా. 

నడిచిన పరీక్షా సమయ మది. 

ఈనాడు ఈళ్వర నిర్షళంలో నడిచేవారికి అట్లాంటి సమస 

లేదు. “ఇట్లా చేయ్యండి" అని అంటే ఏ విషయంలోనే. నా తిరగబాటు 

రావొచ్చు. “రాన్ని అణుచు కుంటారు. ఆ పని చేస్తారు. ఈశ్వరుడు 

తమని వెలుగులోకి నడుప్పతా రనే అశా, విశ్వాసం ఈనాటి ఈశ్వర 

భక్తులకి వున్నాయి. గనక, అందువల్ల నే ఆ రోజులలో ఎవ్వ 

రికి ఈశ్వరుడు అంటే. తెలియని రోజులలో, ఏవరూ ఈళ్వరుడిలో 

విశ్వాసం వృుంచని రోజులలో.... విశ్వసించి నడిచిన వారిదే శే పత్యేకళ 

కృతార్థత. 

దోవంటూ తేని ఆ రోజులలో దోవలేని దోవలోంచి షొ తాము. 

నడుస్తూ తమవెంట వున్న వ వారిని నడిపించారు. _పళ్నా, సమాధానం 

అన్నీ ఈశ్వరుడే. తమని మరిచిపోయి నడిచారు వాళ్ళు. అట్లా ఈశ్వర 

కారుణ్యం వాళ్ళని నడిపింది. 

(పపంచ మంతా అడు గడుగునా వారి నడకని పట్నంచేది. 

వున్నచోటా విదేశం. ఆప్పలా లేరు, చుట్టూ విరోధులు. (పపంచంతో 

సంబంధం పూర్తిగా తెగిపోయి వూరి చివర శ్మశానం మధ్య వున్న 

ఇంట్లో కాపరం. పలకరించే బి పొరుగువాళ్ళా లేరు. అందరూ వీ రెంచే. 

న్తున్నారో తెలియక నెత్తి న అభాండాలు అపనిందలు వేసేవారే. మే 

మిది చేస్తున్నామని వాళ్ళకి తెలియదు. జ్రీస స్ శిష్యులుకూడా ఈ విధం 

గానే ఆవమానాల పా లయ్యారట. 
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ఎక గ్రాడన్నా స గురువు దగ్గరన్నా అయితే ఆ గురువుతో పడక 

పోతే పారిపో వొచ్చు. గురువుక దా అసి అది ధరించ వొచ్చు. కానీ 

ఇక్కడ ఈళ్వరు డెవరో వక తెలియదు. వారిని నడిపేది వారీ 
మధ్య పెరిగిన సౌరిస్, చేత ఎన్నో 5 చివాట్టూ, చిచ్చు, ఎన్నో, 
భరించలేని పరీక్షలు.... కదనం పారిపోదాదుం పే. (పపంచంలో 

ఎక్కడికి పోతారు? పోనీ అనీ గట్టిగా పట్టిచూ స్తే ఆ ముసలి తండి 

ఏ. నిముషాన్నయినా కళ్ళు మూయవొచ్చు. అందరూ యౌవనంలో 
అడుగు పెట్టిన ఆడపిల్లలు. వేరే మగదిక్కు లేదు. చుట్టూరా పురుష 

(వపంచం స్ప నిమషాన వీళ్ళ తమచేత చిక్కు తారా అని పొంచి 

చూస్తున్నారు. ఫరవాలేదులే అని నిబ్బరంగాబతకాలన్నా పటిష్టమైన 

ఆర్థిక స్తోమత, లేదు. ఆదుకునే వారు ఎవరూ లేరు. 

సీ 
a ఏ అర్హర్మాతో అపరా(కో ఎవరన్నా వొచ్చి నాలుగు. తన్నినా, 

పొడిచి పాఠేసినా పలికే దిక్కు లేదు. ఒక్క చిన్న అగ్గి పెటై కోసం 

ఓపికగా. 'వూళ్ళోకి రెండు మెళ్ళు నడవాలి. ఎవరికైనా జబ్బుచేచే వెద్య 

- సౌకర్యం కూడా లేదు, చేయూతకి పిలిచినా ఇరుగూ పొరుగూ కూడా 

లేరు. వాళ్ళకి భగవాన్ వున్నారనే ఓదార్చు కొన్నాళ్ళు వుంది. కానీ. 

ఆయన దేహం చాలించారు. పోసే భగవాన్ _పభావం వుందంటే, అది 

నుండో లేరో అదీ వాళ్ళకి సందేహమే. 

చుట్టూ సమస్యలూ 'నీకట్లూ. చుట్టూరా భయంకరంగా నోరు 
తెరుచుకున్న తిమింగలాలితో, గింగిరాలు. తిరిగే సుడీగుంఢాలలో 

తుఫాను మధ్య సము దంలో పడవ (పయాణం. కరుణామయుడె డైన, 

కర్లధారీ వున్నా తెలియని. _వయాణం___ ఎవరు వూహించ గలరు? . 
అలాంటి (పయాణంలో వారికి ఏనాడు “ఈ వూళ్ళో మన 
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మెందు కుండాలి ? వెళ్ళి పోదాం” అనే మాటనారి నోటినించి రాలేదు. 
శే .పేమవుతుం దన్న చింత వారికి ఏనాడూఅంకురించ లేదు. ఈశ్వ 

రుడు చెప్పినట్లుగా నడుసా మన్నారువాళ్లు, 
a] [కూ ర 

పొయ్యి వెలిగించడం దగ్గరనించి అన్ని పనులు వాళ్ళకి 
ఈళ్వరుడే నేర్చించా రు. వాళ్ళకి జీవితమే ఒర పెద్ద సాధనై పోయింది. 

వాళ్ళని ఆయన శిష్యులుగా. తీనుకో లేదు, వాళ్ళు తమంత తాముగా 

'ఈళ్వరుడికి తమని అప్పజెప్పు కున్నారు. ఆయన వాళ్ళకి ఏ వేదాం 

తమూ నేర్పలేదు. ఆయ నెలా చెబితే వాళ్ళలా చెయ్యాల్సిందే. 
చెయ్యకపోవడమనే (వశ్న లేదు. ఏ గురువుకో నులభంగా పాదాలు 

వొత్తుతో సో(తాలు చదవ వొచ్చు. వింజామరలు వీయవొచ్చు. కానీ 
క్షణ కణం తమ అహంకారాన్ని పూర్తిగా తీసేనుకు నడవడం చాలా 

కష్టం. పోనీ ఒక కార్యకమమూ, కాల నిర్ణయము వుంటి దానికి 

అలవాటు పడవొచ్చు, 

మరు నిముషం ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు. ఆహా; 
ఇది సంతోషం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. (పక్కనే విరుచుకుపడే 

విషాదం .... (పమాదం, హమ్మయ్యా గండం గడిచి గ'టైక్కా౦ 

ఇంక భయం. లేదనుకోవడానికి వీల్లేదు. (పక్కనే పొంచి వున్న 
ఏ కాలసర్పమో పడగ విప్పి మీదికి వురుకుతుంది. ఏదన్నా ఇది స్టిరం 

అనుకునేసరికి ఆ క్షణమే కాళ్ళ కింద నేల దొలుచుకుపోయి వున్న 

పళాన తలకిందు లయ్యే పరిస్థితి ఆది. అలాంటి రోజుల్లో వాళ్ళంతా 

_ఈశ్వరాదేళ (పకారం నడిచారంటే అది వారిపె ఈళ్వరుడు చూపిన 

అను[గహమే, (_పత్యేకతే అనాలి, ఈళ్వరుడు మొగ్గల్ని విచ్చుకోక 
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ముండే తమ అనురాగపూరిత హస్తాలలోకి తీనుకుని, కరుణాపూర్ణ 
దృక్కులను (ప పసరించి పూర్ణ వికాసా నిచ్చి చూళిలో రాలకండా 

నిలిపి కాపాడారు. అదే “ఈశ్వర విలాసం' వెలిగిన “ సాదిక్ 

_ జీవితం” 

ఆ.సూ” నారాయణ 

రామానంద | 



సౌరిన్ జీవితం 
రెండవ భాగం 

1801వ సంవత్సరం ఆగష్టు పది హీనవ తేదిన హెరిన్కి 

ఈళ్వర సాక్షాత్యారం జరిగింది. 'అనహాయత్వంలో, అనారోగ్యంలో, 

ఆర్థిక దుర్చలత్వం౦ంలో దిక్కు తోచని. చలంగారిని తనలో విశ్వసించి 

తన ఆదేళం (పకారం నడుచుకుంటే అన్నింటి నించి రక్షించి అసలు 

దోవలో నడుపుతా మన్నారు ఈళ్వరుడు. చలం పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో 

సౌరిన్ లోనించి పలికే ఈళ్వరళకికి తమని సమర్పణం చేను 
కున్నారు. చలంగారితో బాటు చలంగారి కుమార్తె పకపక, పెంపుడు 

_ కూతుళ్ళు చిగత,, నర క్రి మనుమరాలు డాలీ ఈళ్వరుడ్ని విశ్వసించి 

నడువ సాగారు. 

(ప్రపంచంలో ఈశ్వరుడు వొచ్చి నడపడం ఎక్కడా జరుగ 

లేదు. ఆయన వొచ్చిన. మరు.క్షణం నించి. పతి క్షణం ఒక 

మాహాత్మ్యం చేసి చూపించారు. నిజాలు అక్షరాలలో నిలిచినా 

విశాషసం నిలవడం కష్టం. కాని. అది చలంలో అచంచలంగా ' నిలి 

చింది. సాక్షెత్కారంతో సౌరిస్ వ్యకి త్వం నశించిపోయింది. అవ్యక్న 

మైన ఈళ్వర విలాసం సౌరిస్ని, చలంని నడిపింది, 

l . . 
ఆ సంవత్సరకాలం ఏం చేసినా. (భోజనం చేస్తున్నా) ఈళ్వ 

రుడు సౌరిస్లో నించి వెలుగుతూ వుండేవారు. పూర్తిగా ఆ ఏడాది 

పాటు చలం కుటుంబాన్ని నడిపారు ఆయన, నిర్విక ల్పసమాధిలో 
వున్న షాని స్పృహకి తెచ్చి సాధన చేయిస్తూ, అప్పట్లో షా నిరంతరం. 
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నిర్వికల్ప సమాధిలో వుండేవారు. ఏ కదలికా లేకండా వుండేవారు, 

అది చూరీ చూడని స్టితి,విసీ వినబడని స్థితి, చూచినా సంబంధం లేని, 
మాటలు చెవిని బడినా సంబంధం లేని స్థితి అది. మాటల్లో చెప్పలేని 

మహత, రావస్థ అడి. అలాంటి స్థితిలో. వున్న ఆమెని మెల్కౌలిపి 

అందర్నీ నడిపింపజేసేవారు ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడి మాట పకారం 
వాళ్ళంతా, నడుచుకుంటామని చెప్పి ఆ విధంగా నడుచుకుంటున్నారు. 

ఏడాది గడిచిపోయాక సౌరిస్నించి ఈళ్వరుడు సెలవు తీసుకుని 

వెళ్ళిన తరువాత .మళ్ళీ భగవాన్ తప్ప ఆయన కనబడేవారు కాదు. 

ఆమెకి. కానీ. షౌ లోనించి మాట్లాడుతూనే వుండేవారు. ఎప్పుడో 

వ్యక్తిగా షౌ మాట్లాడేవారు, కాసీ సాధారణంగా ఆయనే మాట్లాడే 
వారు. చలంగారికి వారి కుటుంబీకులకీ మాట్లాడేది వ్యక్తిగా హెరిసా ? 

హౌరిన్లో వెలిగే ఈశ్వరుడా * అని సంచేపాం వొచ్చేది.. అప్పుడు 

ఈశ్వరుడిని అడిగేవారు మీరేనా మాట్లాడింది : అని, 

ఈశ్వరుడు తాను వొచ్చినట్టుగా ఎవరికీ చెప్పవద్దు అన్నారు, 

"ముఖ్యంగా చలం కుటుంబానికి మి(తుడు సూర్యనారాయణకి చెప్పు 

వద్దు అన్నారు. ఆ రోజుల్లో చలంగారి యింటి చుట్టుపక్కల ఎవరూ 

వుండేవారు కారు: భగవాన్ మహో నిర్యాణం' పొందాక రమణనగర్ 

మొత్తం నిర్ణన 'మయిపోయింది. అంతటి ఏకాంతంలో ' చలింగారు 

వాళ్ళకి ఈశ్వరుడు ఒక (పీయ మి(తుడై పోయినారు. సృష్ట్యాది నించి. 

వంట'వరకూ ఆ రోజుల్లో ఈళ్వరుడు తమకి చోధించిన పద్దతిని 

సౌరిన్ తల్లి మాటల్లోనే £ విందాం. 

“ఈశ్వరుడు వుంటున్న రోజుల్లో ముందరగానే నీకీ వేళ కల 
వొన్తుందని చెప్పేవారు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకో అని. . 
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ఒక రోజు కల: ఒక సన్యాసిని  హిమాలయాలనించి చాలా 

ఏళ్ళకి తన వూరికి వొచ్చింది. వొచ్చి ఎవరి అరుగుమీదో. కూచుంది. 

ఆ వూరి వారంతా ఆమె నెంతో గౌరవిస్తున్నారు. 

ఆవిడ తన పూర్వపు సౌంత ఇంటిని చూద్దామని బయశ్రరింది, 

ఆవిడ చాలా ఆసి, పరులు. ఇక్టూ వాకిళ్ళూ ఆనీ అంతా వొదిలేసి 

మాలయాలకి "వెళ్ళి తపస్సు చేసి వొచ్చింది. 

ఆమె ఇంటికి వెడుతుండగా దోవలో ఒక ఎద్దుబండి వొసోందీ. 

'ఆ ఎద్దుబండి నిండా పెద్ద పెద్ద బరువైన రాళ్ళు. "తెల్లటి రథాల్లాంటి 

ఎడ్డు. "అవి కూడా ఆ బరువుని లాగలేకపో తున్నాయి. “ఆ బండివాడు 

వాటిని చావ బాదుతున్నాడు చెర్నాకోలతో. ఆవిడ అక్కడ నుంచుని 
బాధపడింది. అవి తన సొంత ఎడ్డు. దూడ అప్పటినించి వాటిని చాలా 

గారాబంగా పెంచింది. వాటిని ఆ దీనస్టితిలో చూసేసరికి ఆమె కదిలి 

పోయింది. మొట్ట మొదటి మమత అంకురించింది ఆమెలో. 

తన ఇంటి దగ్గరకి వెళ్ళింది. సరిగ్గా తన ఎదురుగా పోలీనుల 

గుంపు. ఆ గుంప్ప మధ్య సం కెళ్ళు పడ్డ తన (పియుడు. ఇంక సగం 

వరకు కదిలింది. ఇది ర0డో మమత. కొంత సేపటికి ఆవిడకి చీటీ 

_పియుడి నించి, నువ్వు విడిపించకపోతే వాళ్ళ నన్ను ఉరి తీసారని, 

పూర్తిగా బంధంలో పడిపోయింది ఆమె. అదీ కల. మేలుకున్న తరు 

వాత ఈళ్వరుడు! చూశావా మమతా బంధాలు అట్టా వుంటాయి. “నా 

అనే ఆలోచనే ఒక బంధం, ఎప్పటి కప్పుడు జా(గత్త గా చూసుకుంటూ 

వుండాలి. “నా ఆని గట్టిగా నాటుకుపోయిందా ఎ సాధనలవల్లా ఏం 

లాభం లేదు, అని హెచ్చరించారు నన్ను. పెగా నేను కుటుంబంమధ, 

నాధన చేయడం. అందులో నాకత్యంత పియమెన నాన్నని శిక్ష 
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అలో నడిపించాలి. అందుకని ఈళ్వరుడు ఎప్పుటి కప్పుడు దెబ్బలు 

వేయకపోతే అవి సాధ్యం కాదు. , 

ఇంకొక కల : మేం డివోషన్లో వున్నాం. ఎక్కడినించో 

వొచ్చారు ఒక సన్యాసి, ముఫ్పైఅయిదేస్ట్ర వుంటాయి. చిన్నవారు. 
మంచి ఎరువు, మాంచి వ్శిగహ పుష్టి. గెడ్డమూ, గిరజాలు .... మంచి 

పెర్సనాలిటీ. నేను వొచ్చే ముందే నేను కూచోడానికి ఆసనాలు అవీ 

సిద్దపరిచి భజనకి ముందు మంచినీళ్లూ అవీ పెట్టేవారు. నేను కాలు కది. 

పిత చాలు ఆయన సేవ చేసేవారు. 'ఆయన్ని సాధువుకింద చూస్తున్నాం. 

మాతోనే వుంటున్నా రాయన.. నాన్న పడక్కుర్చీలో కూచున్న ప్పుడు .. 

_ వెళ్ళి కూచుని “బాబూ బాబూ నా కేమన్నా చెప్పండి” అనేవారు. 

. అంపే నాన్న ఏవో మాట్లాడేవాడు. ఆయన చేతులు కట్టుకు మట్టిలోనే 

కూచుని. చాలా వినయంగా (శ్రద్దగా వినేవారు, అప్పుడు ఆయన 

5 నాన్నకి కూడా ఈ కబుర్లూ, ఆ కబుర్హూ చెప్పేవారు. ఆయన మాట్లా 

డేది తెలుగు. వైగా 'కూ(దయాస. 

అప్పట్లో “దేవా (ఇల్లు లో లక్ష్మణయోగి, ఆయన తల్లి 

వున్నారు. ఆ తల్లి వాళ్లు మమ్ముల్ని చూడ్డానికి వొచ్చారు. _ అప్పుడీ 

. యోగి నా ఆ(శమాన్ని చూపిసాను రండి అన్నారు. ఆఆఅ్మిశపముం 

"| | పెద్ద అడివి మధ్య వుంది. ఆ ఆ(శమం అంతా శిధిలావస లో వుంది. 

మేం వెళ్ళినప్పుడు ఎవ రెవరో సాధువులు తిరుగుతున్నారు. కానీ 
. ఎవరూ దగ్గరకి రాలేదు. అప్పుడు లక్ష్మణయోగి త ల్రిగారు జ్ఞానం 

. సరించి మా క్కొంచెం తెలవండి” అని : అడిగా రాయన్ని. ఆయన 

మాతో వున్నా ఆయన్ని స్వామీ వగై రా అనడంలేదు మేం. ' ఆయన 

జ్ఞానం వొచ్చినరోజు చెయ్యి పె పెకెలితే. ఎటు తిప్పినా. ఆకాశ మవు 

తుంది. ఇంక ఆయన. శెప్పుకుంటూ. వొచ్చారు తన 'నంగతి.. 
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నే నీ ఆశ్రమానికి వొచ్చినప్పుడు చాలా చిన్న కురవాడ్ని. పదేళ్ళు 
వుంటా ఏమో: అని =. (వాహ్మణోచ్చారణతో ఆరం 

భించారు. 

అక్కడ అంతా వె దిక వాతావరణం. వటువు లంతా విద్యా 

భ్యాసం చేసే గురుకులం అది- 

ఆయన చెపుతున్నారు “నేను ఒక అక్షరంముక్కు నేర్చుకో 

కండా, (ద్ద పట్టక.ండా అడివిలో చెట్టమీద రక్కా. కాయలుకోసి తినే 

వాడ్ని. తక్కిన పిల్చి లనీ ఎక్కించే వాడ్ని. ఎంత గురువులు చెప్పినా 

(శద్ద పెట్టి వినేవాడ్ని కాదు. 

ఒక రోజు సాయం(తం నా అధ్యాపకుల నన్ను పిలిచి 
“ఒరేయ్ తిప్పకాయలా తిరుగుతున్నావు నువ్వు మరీ. ఇక్కడ 

బొత్తిగా భయభక్తులు లేకండా. నొచ్చినప్పటినించి ఒక్క అక్షరం 

ముక్క రాలేదు నీకు” అని ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చి ఇదుగో ఈ 

వాక్యం రే ప్పొద్దునకల్లా అప్పజెప్పకపోతే నిన్ను చం పేసానని బెది 

రించారు. అదేమిటి ఆ వాక్యం (పథమంగా నేర్పించే “ఓం నమః 

శివాయః సిద్దం నమః”, అది ఒకసారి. చదివి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 

ఒక దీపం దగ్గర వొణుక్కు౦టూ వొంటరిగా కూచున్నాను, బిక్కు. 

బిక్కు మంటూ. అందరూ నిదపోతున్నారు, అడివంతా నిశ్శబ్దం. 

లోపల్నించి భయం. తెల్ల హారితే అధ్యాపకులు నన్ను చం పేస్తారని. 

వల్లైన వేసుకుంటున్నాను. వేయగా వేయగా తళుక్కు మని ఆ వాక్య 
మేమిటో. న్ఫురించింది. ఆది శివ పంచాక్షరి. ఇంక ఆ జపం నాలో 

అది ఆగకండా పెద్ద జపంగా అయిపోయింది. ఇంక కళ్ళు మూతలు 

పడిపోయినాయి. ఇంక ఆ జపం -నాలో నిర్విఘ్నంగా సాగిపోతోంది. 

ఆ తరవాత జపం ఆగిపోయి నిశ్శబ్దం. కళ్ళు మూతలు పడిపోయాయి. 
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తెల్లారి. సూర్యు డుదయిసున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిచాను. భయం 

మాయమై పోయింది. అన్నీ మాయమై పోయాయి. ఏమీ లేదు. 

అట్టాగే కూచున్నాను. ఇంతలోకి తెల్టవారిం దని నా గురువు కరం 
తెచ్చుకు వొచ్చారు, చదివారా ? లేదా? అంటూ, 

నాలో చలనం లేదు. దగ్గరకి సమీపించి నా ముఖం చూసి 

ఆమాంతం నా పాదాల మీద వడిపోయారు- అని చెప్పారు. అట్లా 

భయంవొల్ల కూడా జ్షానం సంభవిస్తుంది. “రేపు తెల్లారి ఇంక నేను 

వుండను అన్న యోచన పట్టినప్పుడు తప్పకండా జ జానం పుట్టుకొస్తుంది 

_ అని ఆయన చెప్పారు. 

సాయం(తం వరకూ మే .మక్క-డే వున్నాం. ఆ ఆ(శమానికి 

ఆయనే అసలైన ఆధ్యాత్మ గురువు. కానీ ఆ ళమానికి వొచ్చినప్పుడు 

ఎవరు గురువుగా -వున్నారో. ఆయన వృద్దులు, రోజు సాయంతం 

గురుపూజ జరుగుతుంది. ఆ(శమ గురువు. పాదాలకి పూజ జరుగు 

తుంది. చాలా వృద్దు లాయన, కానీ. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఈయనే. 

ఆ] శమ గురువు జ్ఞాని కాదు. అందరూ ఆయన పాదాలకి నమస్కార.౦ 

చేను సున్నారు. ఈయన వెళ్ళి నమస్కారం చేశారు తాను జ్ఞానిఐనా. వారు 

ష్యుడికి (పతి నమస్కారం. చేశారు. 

ఆతరవాత మేం భగవాన్ ఆశ్రమానికి వెళ్ళాం, _పస్తుతం 

హాలు ఆనాటి కలలో కనపడింది, అందరూ మా ఇద్దరి వేపూ తిరిగి 

భగవాన్ (నమాధ్సి కి వీపులు తిప్పేసి మాకు నమస్కా రాలు చేశారు. 

అప్పు డాయన “వొద్దు. మాకు చేయకండి. నమాధికి చెయ్యాలి” 

అన్నారు. ఆయన అట్టా మాట్టాడుకోండగా అయన _శఈక్పరు డని 
తెలిసిరది. . 
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"కల వుచేశ్యమే నమత. అంత మహాశివ డై నవాడు వొచ్చి 

ఒక మామూలు మనిపీలా నాకు శు భాష చేయడం. ెండోది భయం 

వల్ల జ్ఞానం కలగడం. మూడోది ఎంతటి మహా జ్షానెనా గురువుముందు' 

వినము డనేది. నాలగవది. దేహధారై నా, జానెనా, అశరీరులై న 

జ్ఞానిముందు నము లనేది. అయిదోది భగవాన్ బాలను బహ్ముణ్య 

అవతారం. తంశడికి. ఆయన గురు వై నారు. కనక అక్కడ కూడా 

అ న్యాయం అంటే నమతని (పదర్శించారు. ' 

ఎన్ని విషయాల మీదనో మాట్లాడేవారు ఈశ్వరుడు. పిల్లలంతా 
ఆయన ఎట్లా చెబితే, అట్లా నడుచుకునేవారు. వాళ్లా. వాళ్ళ (పళ్నలు 

మరీ విడ్డూరంగా వుండేవి. "షా ఇవాళ ఎండే వొస్తుందో లేదో 

ఈశ్వరుడి నడుగు, మేం. బట్టలు ఆరవేసుకోవాలి, అని కూడా అడిగే, 
వారు. షాకి మాతం విను గనిపించేది. ఈ .దశలో షాలో వ్యకి, తం 

తాలూకు ఆభాన (నీడ) మాతం అయిన స్పృహ కనిపిసుంది, ఏ 

గొప్ప విషయ మన్నా ఈళ్వరుడ్ని అడగవచ్చును గానీ ఇంత తేలిక 

విషయాలు అడగడమా ? అని ఆమెకి అనిపించేది. ఆమీద ఈళ్వరుడు. 
కల్పించుకుని షౌతో చెప్పేవారు “నాకు గొప్ప విషయమూ, తేలిక 
విషయమూ అంటూ తేడా లేదు, అన్నీ నా దృష్టిలో ఒక పే. వాళ్ళకి 
చెప్పు, ఎండ వొసుంది. బట్టలు ఆర వేనుకోవచ్చునని. వాళ్ళకి ఆ పట్టు 

వుండడం ఎంతో. గ గొప్ప సంగతి. అటువంటి విశ్వాసం చ చాలాముఖ్యం' ఫి 
అని. ఇక వ్యకి త స్పృహ, ఛాయామా(తంగో నిలిచిన సౌరిస్, 
సంకల్బం అన్నది పూరి గా చెరిగిపోతున్న సౌరిస్__ ఎదుట మాటా 
డక ఈళ్వరాజ్ఞానువరు లై సంచరించేవారు. 

ఇంక ఇంట్లో పతీ విషయం ఆడా, మొగా తేడా. శకం 
(op) 

సాధారణ సమస్యలనించి సంకీర్ణ (complicated) _సమన్యలదాకా 
అన్నీ ఈశ్వరుడే తీసుకుని నడిపే పేవారు. 
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“నే సీ నాడు చెప్పేదీ రాసేదీ ఈళ్వరుడి సంగతి. ఎన్నడూ 
మానవుడి చరిితలో ఏ యుగంలోనూ అవతారంలోనూ ఏ పురుషులకీ 

(పవకలకీ, యోగులకీ జరగని సంగతి మా కుటుంబములో జరుగు 
తోంది. ఈనాడు మా కుటుంబముతో పాటు మాతో ఈశ్వరుడు నివ 

సిసో మమ్మల్ని . ఆధ్యాత్మికాను భవం వెపు సాధన చేయించడమే 

కాక, మాతో అన్ని కష్టసుఖాలూ (పతినిమిషం పంచు కోవడము, ఇవి 

ఆయన్ని అంటుతూన్నాయని కాదు. మరి ఈశ్వరుడు అం పే 

అంతేకదా. (పతి చిన్న పురుగుతో, రాయితో కలసి అనుభవించే వాడే 

కదా!” (చిన్నారావుగారికి చలం లేఖ 1-4-92) 

ఇక అసలు కథకి వద్దాం. _ అరుణాచలం వచ్చే నాటికి చిత. 

నర కి, పకపక, డాలీ అంతా చిన్న పిల్లలు. అనుభవం లేనివాళ్ళు. 

ఏ పనులూ చేత కానివాళ్ళు. సౌరిస్ మొదటనుంచి ఎదో నిరాసక్న భావ 

నతో, |పపంచాన్ని అంటకండా.. సాక్షి మ్మాతంగా సంచరించేవారు. 

భగవాన్ దయవలన ఆత్మపథానికి నడిచారు. మిగిలిన వాళ్ళో అభమూ 
శుభమూ తెలియని ఆడపిల్లలు. అమ్మకి మతి స్థిమితం లేదు, దాంతో 

వంటపని, బజారుపని అంతా ఆడపిల్లల మీడే పడింది. పాపం వంట 

మాటటుంచి, వంటిల్లు సర్దుకోవడం కూడా _వాళ్ళకి బొతి గా. రాదు, 

ఇంక ఈశ్వరుడు ఎంతోదయగా వాళ్ళని నడిపి శిక్షణ ఇచ్చారు. 

ముందుగా వంటిల్లు వభంగా వుంచుకోవడం, సర్దుకోవడం 

అంతా దగ్గరుండి డిమాన్ స్ట్రేట్ చేసి చూపించారు. వాళ్ళని “Inspire 

చేయడానికని, వంట కూడా సాధారణ విషయం కాదని తెలియ చెప్ప. 

డానికి “ఈశ్వరుడు. చూడండి వంట, గొప్పకళ - (art) . ఏ కళ అర్థం 

కాకపోయినా ఇది అందరికీ అర్థం అవుతుంది.. అందరికీ అవసరం 

అయిన గొప్ప కళ. - (ప్రపంచమంతా ఈశ్వరుడు ఎవరికీ కనిపించక 
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పోయినా ఇక్కడ భోజనంలో రుచివల్ల ఈళ్వరుడున్నాడని తెలుస్తుంది” 
అని చెప్పి వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని కల్పించారు. చలం కుటుంవీకులకి 

పూర్ణం అంటే అఆరుణచలానికి రాకముందు ఏం తింటున్నా మనే 

ధ్యాస ఉండేది కాదు. ఏ వంటవాళ్ళు వండి పెట్టినదో, ఏ హోటలు 

నించి వచ్చిన భోజనమో, ఏ (పళ్నా లేకండా తినే వారు. వాళ్ళ 

దృష్టల్లా ఆ తిండి వాళ్ళ ఒంటికి పడుతుందా, లేదా అన్నది చూచు 

కోవడం మాాతమే. 

అపార కరుణా సాగరుడై న ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి తిరగ 

మోతల దగ్గరనించి (పతిదీ నేర్చించసాగారు. తను చెప్పినట్లు కాక. 

ఏ మాతం తప్పు చేసినా సహించేవారు కాదు. భగవాన్ దగ్గర ఆశ 

మంలో వుండి సేవించుకున్న స్త్రీలనించి జాపకాలు సేకరించి వంటింట్లో 

భగవాన్” రాస్తున్న రోజుల్లో చలంగారికి తెలిసింది... భగవాన్ కూడా 

వంటింట్లో ఈశ్వరుడి లాగానే దగ్గరుండి ఏ పని ఎలా చేయాలో శిక్షణ 

ఇచ్చేవారని. సమయాసమయాలని'' బట్టి మృదువుగా, కఠినంగా మాటాడి 

వాళ్ళని వెలుగులోకి నడిపించేవా రని. 

లోగడ చలంగా రింట్లో భోజనానికి చాలా ఎక్కువ పదార్జాలూ, 

వంటకాలూ చేసుకునే వారు. _పస్తుతం ఈశ్వరుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం 

తయా రవుతున్నవి రెండే పదార్దాలు. ఉదయానికి కిచిడి, సాయం (తా 

నికి ఇడ్లీలు. నిత్యమూ అవే. "కాఫీ ఆవి ఎంత రుచిగా వుండేవో; 

దాంతో. వాళ్ళు Mంnotonous గా 1661! అయ్యేవాళ్ళు కాదు. నిత్యమూ 

తిన్నా మొగం మొత్తని గొప్పరుచి కుదిరేది. ఎప్పుడన్నా అన్నం 

పెట్టినట్టయిశే ఇడ్రీ మే కావాలని గోలచేసేది డాలీ. తరువాత తరువాత 

ఇంకెన్నో వంటలు చేయించేవారు. ఈశ్వరుడు చేయించే వంట' అంతా 
_పత్యపు వంట. కొన్ని తెలుగు (బాహ్మణ వంట లిక్కడ లేవు. ఈళ్వ 
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రుడు చలంగార్ని పలుపు, కారాలు లేకండా పత్యపు భోజనం చేయ 
మన్నారు. అంచాత అవి లేకండా రుచిగా ఎలా వండటమో ఈళ్వ 
రుడే చెప్పారు. కొబ్బరినూనెతో వంట చేయించే వారు. ఆ కొబ్బరి 

నూనె వాసన తిలియకుండా కొంచెం నిమ్మరసం వెయ్య మన్నారు. 

అట్లాగే భగవాన్ కూడా అనేవారు. నిమ్మరసం వేస్తే అది ఏ నూనెతో 

చేసీన వంటక మా తెలియ దని, 

పులును చేసే కూరలలో చింతపండు బదులు నిమ్మరసం 

వేయించేవారు. పచ్చళ్ళలో అనార్ దానా (దానిమ్మ గింజలు) మామిడి 

వరుగు, కోక్క_ము వేయించేవారు. కొండగడ్డి తెప్పించి, ఆ గడ్డిలో 

చాలా విశేషగుణం వుందని చెప్పి దాంతో ట్ర చేయించేవారు. అప్పట్లో 

గోధుమ, ధనియం వేయించి పొడిచేసి కాఫీ చేసేవారు నర కి వాళ్లు. 

శనగపిండి నషర్టం కనక “పెసరతోనే బజ్లీలు, పకోడీలు చేయించే 
వారు, 

..- ఆ వంటకి మును 'పెన్నడూ రాని గొప్ప రుచీ, (వత్యేకతా 

వచ్చేవి. అది ఇక్కడే కాదు. (పతి ఆ(శమంలోనూ కనిపిసుంది ఆ 

(ప్రత్యేకత, ఎందుకంటే పావనమైన ఈళ్వ్ణరీయ చై తన్యం భోజనానికి 
పట్టీ ఆ భోజనాన్ని అత్యంత రుచికరం గావిస్తుంది. భగవాన్ ఆశ 

. మంలో భోజనం చేశాకనే తెలిసింది చలంగారూ వాళ్ళకి, కాయగ్తూరలో 

కూడా భోజనం రుచికరంగా తయారు కాగల దని. భగవాన్ ఆడ 

మంలో వంటకాల్లో. మసాలాలతో బాటు. బాదం, పిస్తా ఇత్యొడికాలు 

నూరి. 'మరీ వేసేవారు. కానీ _ఈశ్వరని దేశంలో నడిచే చలంగారి 

వంటింటిలో. బాదం, పిస్తా, 'మసాలాలూ. ఏవీ లేకండానే గొప్ప రుచి 

వచ్చేది. అదీగాక, ఆ తిండి. వాళ్ళకి వొంటబట్టి ఒక ఆహ్లాదాన్ని, 

సంతృప్తి సీ ఇచ్చేది. 
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. అప్పట్లో నర్శకి వంట చేసేది. ఆమెకి తోడుపడేది పకపక. 
చిత బజారు వెళ్ళి అవసరమైన సరుకులూ, కూరలూ తెచ్చేది. ఏది 

ఎట్టా చేయాలో తనలోంచి ఈశ్వరుడు చెబితే ఆ (వకారం _వాళ్ళంద 

రీ direction ఇచ్చేవారు షా. అప్పట్లో చలంగారి కుటుంవీకు లంతా 

ఒకేసారి చుట్టూరా కూచుని ఎనామిల్ పళ్ళాల్లో భోజనం చేసేవాళ్ళు. 

ఆ రోజుల్లో చెబుతూ ఉండే వారు ఈశ్వరుడు “ఎంతో మంది 

మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ. వసారు. షా చుట్టూ ఎంతో మంది 

ఉంటారు "అని. చలంగారు అనే వారు “వొద్దు ఈశ్వరా: మీరు మా 
వంటింటి భగవాన్ గానే వుండాలి” అని. 

ఆ తరువాత దీపోత్సవం నాడు ష్లాల్రో గ వెలుగు వెలిగి 

అందులో ఐక్యం అయి పోతుంది అని ఈశ్వరుడు చెప్పారు. (ఐక్యం 

_ఆయ్యేది మనస్సు, వెలుగుగా వెలిగే ఆత్మలో, మనస్సుని హృద 

యంలో నిలపటమే మహాయోగం అంటుంది భగవద్గిత) 

దీపోత్సవం రానే వచ్చింది. పాపం పకపక అదేదో పెద్ద 
వెలుగు కనబడు తుందని ఆశించి నట్లుంది. ఇది షొ లోని వెలుగు. 

లోకాని కెలా కనబడు తుంది. తనలోని వెలుగులో “తాను"గా నిలిచిన 
వ్యకి తర్షపు చివరి చిన్నె కలిసిపోయి సౌరిస్ వ్యకి త్యం లేని. అవ్యక 

పరమాత్మగా సంచరించు తుందన్న మాట. ఆ రోజుల్లో షా ఇంటి 
నంతటినీ ఈశ్వరశకి తో నడుపుతూ. వున్నాగానీ అధికభాగం తన 
"గదిలో ఒళ్ళు తెలీని సమాధిలో వుండేవారు. 

“స్టో ర్రిక్స్ భోజనానికి తప్ప గదిలోంచి బె టికి రావడం. లేదు. 

నన్ను విడిచి పెట్టలేదు ఈశంరుడు; ఈ లోపల సులభమైన ఇంకో 

'యోగంచేసో వుండమన్నారు. హౌరిస్ వుత్త మజ్జిగఅన్నం "తింటోంది. 29 
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సాయం(తాలు మాతం కొద్దిసేపు జై టికి వచ్చి తిరిగే వారు. 
ఆ రోజుల్లో ఈశ్వర సాక్షాత్కారం అయినాగానీ షౌలో కొంత తన 

దయిన personality వుండేది. ఇది తాను అనుభవిస్తున్నాను, చేస్తు 

న్నాను అని తెలినీ తెలియని - “స్పృహలో వుండేవారు. అదెంత ఆనం 

దమో. అసలు personality అనే సరికే ఇరుకు. కానీ విరాట్బురు 

_షత్వం ఆవహించిన వ్యకి తం వ్యకి, త్వ సృహ ఛాయామా(తంగా 

నిలిచిన వ్యకి త్వం_ ఈ వ్యకి, తం అత్యంత విసీ ర్హం అయింది. 

లోపలంతా దేహానికి పరిమితి లేకండా. విసీ ర్తం అయిపోయి, ఎంత 

తేలిక పడిపోయి, ఎంత హాయో: ఏ బాధ వచ్చినా అది వె సంగతి 

గానే కనిపించే స్ధితి అది. అన్ని ఇం(దియాలూ ఎంతో పూర్ణంగా 

అనుభవించ గలిగేవి ఆ స్థితిలో. ఆమెకి సృష్టిలో ఫత్యణువూ 

“నృత్యం చేస్తూ ఆనందంలో స్పందిస్తున్నట్లు కనపడేది. ఏ దివ్య 

సంగీతాలో ఆమె చెవికి వినపడేవి, ఏ లోకాల మహత్సౌందర్యాలో 

ఆమె. కళ్ళకి (చర్మ నే(తాలు కావు) కనిపించేవి. ఒకో్క-సారి వేణు 

| గానం వినబడేది. ఎన్ని రంగులో ఎదురుగుండా. ఆదంతా గొప్ప 

'అనుభవం' ఆమెకి, ఎక్కడికో ఆత్మ ఎగిరి వెళ్ళిపోయి తిరిగి వచ్చేది. 

అది intensified bliss తో వెలిగిపోయే స్టితి. వర్ణనాతీతం. “ఏంత 

ఆనందమో. “కాని “ఈ స్టితిసించి ఏమీ “తలియన్ స్థితికి పోతావు” 

. అన్నారు. ఈశ్వరుడు... “ఈ: స్థితిలోని దివ్యానందాన్ని వదులుకొని 

ఎందుకు ఏమీ తెలియని సతికి “పోవడం అనిపించేది షాకి. అప్పటికి 
ఆమె నలభై. దినాల వృుషహెనం పూర్త యింది. 

: “విజయదశమి నించి సౌరిస్. "ఆహారం మానేసి తన గదిలోనే 
కూచుంటోంది. రోజుకీ ఓసారి బై టికి వొస్తుంది. ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు 

తాగుతోంది. అదికూడా త్వరలో “హనేసుంేతి, 

_ (రీషికుగారికి చలం లేఖ 1910. 52) / 
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అంతకు ముందే ఆమె హృదయంలో వెలుగుని చూసున్నారు. 

అదే ఆత్మ సాక్షాత్కారం. అప్పుడు ఈశ్వరుడు, భగవాన్ ఆమెకి 
చెప్పినట్టుగానే ఆమె తనలోని ఆ వెలుగులో లయమై పోయారు. పక 
పక ఒకటే గోల ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టుగా జరగలే దని. కానీ షాలో 

జరగవలసిన దంతా జరిగింది. 

' ఒక్క 'చేకి వుత రాలు రాసేవారు షా అప్పట్లో. ఈశ్వరుడు 

అందుకు అనుమతించారు. తరువాత చలం కుటుందీకుల్ని షా 

లోనించి నడిపించే వారు ఈశ్వరుడు. ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్లు తమ 
చెడుకర్మని అనుభవించబోతున్నారని షౌకి స్పష్టంగా తెలిసేది. అలాం 

టప్పుడు ఈశ్వరుడు వాళ్ళమీద నిష్కారణంగా కోపపడ మనేవారు.. 

కానీ అంతవరకూ తం(డిని తం(డిగా చూచుకొన్న షా చిన్నవాడిని. 

కేకలు వేసినట్లు ఆయనని ఎట్టా కేకలు వెయ్యగలరు? తన వ్యకి త్వం, 

సంకల్పం వున్నప్పుడు షా ఈశ్వరుడితో పోట్లాడే వారు. కానీ (పస్తు 

తానికి ఆ వ్యకి త్వం రమారమి అదృశ్యం అయిపోయింది. సంకల్పం 

అన్నది పూర్తిగా పోయింది, అందువల్ల షా ప్రమేయం లేకండానే 

వాళ్ళకి చివాట్లు తగిలేవి, ముఖ్యంగా చలంగారికి. ఆయన తలవంచి. 

అన్నీ భరించేవారు. ఒక్క చలంగారిలో, డాలీలో తప్ప తక్కిన 

వారిలో తిరుగుబాటు లేచేది. ఈశ్వరుడు వాళ్ళ నేమీ నిర్బంధించలేదు., 

వాళ్ళు ఆయన చెప్పినట్లు వింటా మంటేనే వాళ్ళని తీసుకున్నారు... 
కొంత సేపటికి వాళ్ళంతట వాళ్ళే వాళ్ళ తిరుగుబాటుకు దూర మైపోయి 

తమని మళ్ళీ ఆయనకి వొప్ప చెప్పుకునే వారు. “మేం మీ మాట 
వింటాం. మమ్మల్ని అట్లాగే నడపండి” అంటూ. ఎందుకం జే 

ఈశ్వరుడికి వాళ్ళంతట వాళ్ళే అప్ప జెప్పు కున్నారు. వాళ్లు ఈశ్వరుడు " 

చెప్పినట్లుగా వినే వాళ్లు. 
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సొరిస్కి ఈశ్వరుడి చెప్పు చేతలలో నడవటం మొట్టమొదట - 
కొంత కష్టంగా వుండేది. షా భగవాన్ ని తన గురువుగా స్వీకరించారు. 

ఎవరూ, ఎన్నడూ జీవితంలో ఆమెని. ఇది చెయ్యి. అది చెయ్యి అనే 

వారు కాదు. ఈశ్వరుడు చెప్పినట్లు (పతి నిమిషమూ 006 చేయాల్సి 

వచ్చేది. ఆమెకి ఒకరు చెప్పినట్టు (పతి దాన్ని 0067 చెయ్యడ మనేది 

ఇదే మొదలు. ఏ-మాాతం తేడా వచ్చినా దాన్ని సవరించు కునేది; 

ఒక వేళ షా వినకపోతే ఈళ్వరుడు నిర్భంధించేది '. లేదు. కానీ 

తనంతట తానే షా ఆయన చెప్పినట్లుగానే వినేవారు. ఇంట్లో వాళ్ళంతా. 

ఆయన చె! ప్పిన ట్లుగా వినేవారు. సౌరిస్కి ఈ ళ్వ రాజ్ఞ సమం శే “వాళ్ళు 

విసుక్కు న్నా, కోపం చేసినా, ఏం చేసినా నేను చెబితే నువ్వు. వాళ్ళని 

నడువ వలసిందే. 

"నా ఆజ్ఞ (ప్రకారం నడిపీం చాల్సిందే. నేను వచ్చిన సంగతి 

ఎవరికీ తెలుప వద్దు. కాస్ వాళ్ళు నమ్మక పోయినా, నీ మొహాన 

వుమ్మి చేసి నౌ, తేలుపవలసిన వాళ్ళకి తెలుపవలసిందే. తెలుప వద్దు 

అంటే 'తెలుపకుండా వుండాల్సిందే” అని ఈశ్వరుడు. షాత్రో 

అన్నారు. oe 

.. ఒక్కొక్కసారి హౌరిస్కి అనిపించేది, ఆ నాధ నేడో తనని 
- చేనుకోనీక ఈశ్వరుడు వీళ్ళ నెందుకు తనకి అక్చించాలనీ, వాళ్ళ 

నెందుకు. బాధ 'పెట్టడమసీ . ఎందుకు వాళ్ళని. ఆజ్ఞాపించాలి అని అని 

పించి ఈశ్వరుడ్ని. “వేడుకునే. వారు. మోజెస్ కూడా అట్లానే వేడుకునే 
వాడు. కానీ అతనికి వేలాది. మందిని నడిపించ మని. అప్ప చెప్పారు 

(వభువు, అత డెలా. భరీంచాడో' గానీ సౌరీన్క్రి తనకి. అప్పజెప్పిన 

అయిదాడగర్నీ నడిపించటం కష్ట మనిపించేది. . 
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అసలు వస్తుతః షౌ ఎన్నడూగూడా తాను పెద్దదాన్నని చిన్న | 

వాళ్ళమీద ఇది చెయ్యి, అదీ చెయ్యి అని అధికారం చెయ్యలేదు.. తన: 

తల్లి తంటడులని కూడా ఎన్నడూ ఆంక్ష పెట్టలేదు. ఎప్పుడూ ఏదీ 

అంటకుండా తన దోవని తానుగా వుండడం ఆమెకి సంతోషం. 

అంటే అది స్వారంవల్ల కాచు. ఎవరికి ఎవరూ ఏమీ చేయ లేరని 

ఆమె ఉద్ధేశ్యం. అదీగాక ఇంకొకరి విషయాలలో జోక్యం చేసుకోవడ 

మంత మూర్భత్వం వేరే లేదని ఆమె అభ్మిపాయం.. అంతేకాక ఏది 

మంచో, చెడో తన వరకూ.తనశే తెలియదు. ఇళరుల కెలా చెప్ప. 
గలరు? ఎవరన్నా వచ్చి. నా కిట్లా తోసోంది. నువ్వేమంటావు అని 

అడిగితే ఆ విషయంలో మంచీ, చెడూ వివరించేవారు. అట్లానే ఎవ 

రయినా బాధపడుతుం పే, కష్టాల్లో వుంపే భగవాన్ తన "శవితంలో 

అడుగు పెట్టాక వారి కర్మం 'అనుకునే వారు. కర్మ అనుభవించవల. 

సిందే ననీ, "అది తప్పదని, జరగాల్సింది జరిగి తీరవలసించే అన్న 

conception (దృష్టి) తో ఉండేవారు ఆమె. “కాస్ ఈళ్వరుడు . 

వచ్చాక కర్మ ఈశ్వరుడి కన్నా ఘనం కాదనీ, ఈళ్వరుడు కర్మని 

తప్పించగలరనీ, ఎవరంతట వారు కర్మ చేసినప్పుడు కర్మ అనుభ 
_వించాలనీ, కానీ ఈశ్వరుడు నడిపినప్పుడు ఆ కర్మ అంటదనీ ఆమెకి 

స్పష్టం అయింది, ఎప్పుడన్నా చలంగారు ఈ బాధ లన్నిటికీ కారణం 

ఏమిటి *” అని అడిగితే __“అది వాళ్ళు చేసిన కర్మ. అది అనుభ 

వించక తప్పదు, నా (పకారం నడిచారా బాధలు లేకండా చేసాను. 

మీరు నేను చెప్పినట్టు నడవండి. నేను చూస్తాను” అనేవారు ఈళ్వ 

రుడు. దాంతో (పతీ విషయం సౌరిస్కి, సౌరిస్ ద్వారా ఈళ్వరుడికి 
చలంగారు. చెపే ప్పెవారు. ఇం “కేముంది, జ్వరం వచ్చినా, ఏం వచ్చినా 

అంతా ఈశ్వరుడే చూచుకునేవారు. = 
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ఒకసారి డాలీకి జ్వరం వచ్చినప్పుడు _అర్జర్మాతి లేచి విభూతి 

వేయమన్నారు షౌని ఈశ్వరుడు, అంత గొప్ప సమాధిలోని ఆనందం 
నించి కదలడం ఎంతో, ఇబ్బంది అనిపించిం దామెకి.. అప్పుడు 

ఆయన “చూడూ! సన్యాసం అంటే అన్నింటినీ విడిచివె'పే వె రాగ్యం. 

దు. _పపంచాన్ని అంటకుండా - (పేమగా కావిలించు కోవడమే 

సన్యాసం” అన్నారు. సరిగ్గా ఆ మాటలనే తరువాత. భగవాన్ సూక్తుల్లో 

చదివారు షా. 

నలభై రోజుల పివవానం. అయిన తరువాత షాని ఈ పపం 

చాన్ని త్యజించ మన్నారు ఈశ్వరుడు. మొట్టమొదట షౌకి ఏదయినా 

ఒళ్ళు బాగా లేకపోతే విభూతి వేసుకో మనేవారు. చిన్నప్పుడు చలి, 

చెమటలనించి రక్షణగా పౌడరు వేసుకునే వారు. పౌడరు మానెయ్య 
మన్నారు, పౌడరు వేనుకోవడం మానేసి షౌ చెమటతో ఇబ్బంది పడు 
తుంటే దాని బదులు విభూతిని పూనుకో మన్నారు. విభూతి, బొట్టు 

వెలా పెట్టుకోవాలో instructions ఇచ్వారు. ఒక్కొక్కరికి 

ఒక్కొక్క చిహ్నం ఇసారు- గురువులు. షాని ఈశ్వరుడే గురువుగా. 

నడిపారు కదా? బ్ 

. బెజవాడలో వున్న రోజుల్లో భగవాన్ ఆమం కుంకుమ 

ఎజ్జగా చాలా బాగా వుండేది. ఆంఛాత ఎప్పుడన్నా ఓసారి ఆ కుం 

కాన్ని "పెట్టుకునేవారు షా కుంకాన్ని షా పెట్టుకున్నప్పుడు. చూసిన 

మంస్యతవాది లక్షిశ్రగారు ." “ఎంతో బాగుందమ్మా “షాగారు మీకా బొట్లు 

అన్నారు: “ఇది. ఆశ్రమం కుంకం. 'ఆ ఎరుపు: నాకు ఇష్టం”. 

అన్నారు షా. ఆవిడ ' “నేను కుంకుమ చేసి పంపితే పెట్టుకుంటారా" . 
అని అడిగి. కుంకుమచేసి. “ఓక. పాండ్స్ జార్ నిండా. “పంపించారు. 

అక్షిగారే. ఆనాట్ నించి ఏ ఇప్పటిదాకా. కుంకుమ పంపు తున్నారు. ఇది 
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వరకు బె టికి వెడుతుంటే బొట్టు పెట్టుకు నేవారు షౌ, ఇంక ఈశ్వ 

రుడు రోజూ బొట్టు పెట్టుకోవాల్సించే * అని ఆజ్ఞాపించారు. ఇదివరలో 

ఇంత పెద్దబొట్టు “పెట్టుకునేవారు కాదు షా, ఈళ్వరుడు వొటన( వేలితో 
పెట్టి చూపించారు. షా కల్లా చిత, నర కి నవ్వుతా రని. కానీ వాళ్ళు 

ఆ "బొట్టు చాలా బాగా వుందని అన్నారు. ఇంట్లో ఎవరికి ఒంట్లో 

బాగా లేకపోయినా విభూతి చేయించేవారు. ఆయన ఆజ్ఞ ఏమం పే ఎవ 

రడిగినా విభూతి ఇవ్వనని షౌ నించి రాకూడ దని కిష్టియన్స్లో 
. యూకెరిస్ట్ (బెడ్ అండ్ వైన్) లాంటిది ఈశ్వర విభూతి. మొదట్లో 

విభూతి ఇస్తూ “ఓం నమో జగదీశాయ” అన్న నామం అన మన్నారు 

ఈశ్వరుడు. కొన్నాళ్ళు అలాగే వుచ్చరించే వారు షా. తరువాత “ఓం 

నమో భగవతే (శ్రీ రమణాయ” అన మన్నారు. అసలు వున్న వస్తువు 

లోంచి. Project అయ్యేవి విభూతులు. సూర్యుడని, ఎట్టా తెలుసోంది. శ 

కిరణాల వల్ల నే కదా! అట్లానే ఈశ్వర సంశేతాలు విభూతులు. 

అందుకే ఈశ్వరుడు షాని విభూతి విషయంలో పట్టుపట్టింది. ఆ మీద 

జుట్టు పెంచుకో మన్నారు., దానిని బంధించ వద్దు అన్నారు. ఆ 

రోజుల్లో మూడుసార్దు చన్నీళ్ళతో శిరస్నానం చేసేవారు వేడి భరించ. 

లేక షా తెల్పి బట్టలే కట్టుకో మన్నారు. “ఇది సన్యాసమా?” అని 

(పళ్నించారు "షా, 'అశేమీ కాదన్నారు ఈ శ్వరుడు. భగవాన్ తెల్లని 

కౌపీనం వపయోగించేవారు. అందువల్ల నే షాని తెల్ల బట్టలు కట్టుకో 

మన్నారేమో ఈళ్వరుడు. “ఇది సన్యాసం కాదు. సర్వాన్నీ త్యజించ 

టం” అన్నారు ఈళ్వరుడు, “మరి వీటన్నిటినీ నేనెందుకు చెయ్యాలి?” 

ఆని అడిగారు షా. విభూతి, జుట్టు పెంపుదల, తెల్ల బట్టలు, ఆశీర్వా 

దాలు, నమస్కారాలు మొదలైన మత విషయిక బాహ్యాడంబరం షాకి 

చాలా అయిష్టం. ఈశ్వరుడు. చెప్పారు: “ఇవన్నీ (పజలకి తెలియ 
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డానికి. సీ స్థితి: తెలిసికూడా వాళ్ళు నిన్నా దుష్టంగా తలుచుకుంటే 

వాళ్ళదే పాపం, "తెలియకుండా తలుచుకున్నా పాపమే. కాస్ అందుకని 

వారికి తెలిసేందుకు, వారా వె పాపంలో పడకుండా పుండడాని కే ఇవన్నీ.” 

“అని వివరించేవారు. 

యోగం సాగించే రోజుల్లో షౌ చీర కట్టుకునే వారు కాదు. ఒక 

పావడా, దాని మీద ఒకషర్లు వేసుకునేవారు. మీద ఏదయినా కప్పుకునే 
వారు. చాలా ఏళ్ళు అడే (డన్  వేనుకునేవారు. 1860 ఆగన్లు 15కి 

కృష్ణా రావుగారు తెల్లని జరీనీర తెచ్చి ఫౌరిస్కి present చేశారు. 

సాధన తరువాత ఆ 'వీరనే. మొదటిసారిగా కట్టు కున్నారు షౌ. అప్పటి 
నించి షా చీరలే కట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు. 

. అప్పట్లో ఈశ్వరుడు చిన్న కీటకం 'దృష్టిలో ఈ లోకం ఎట్లా 

కనిపినుందో, అం ఉలా. ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుందో,. అన్నీ దాని 

దృష్టెలోంచి ఎలా చ చూన్తుందో చెప్పేవారు చెట్టులో (పాణచై తన్యం 

=. వెలా” పనిచేస్తుందో, దాని ఆహారం ఎలా తయారు అవుతుందో. కొమ్మ 

"కొమ్మా అకు ఆకూ ఎలా ఆహారాన్ని తీనుకుంటాయో,. ఇవన్నీ 
ఆయన ఎంతో గొప్పగా explain చేసేవారు. ఆయన చెబుతుంపే హౌకి 

అదంతా తాను అనుభవించిన శ్రే అనిపించేది, సృష్టిలో జరిగే కలయిక, 

విరహం, ఆనందం, వియోగం అనే రాగాలను, అనుభూతులను షాకి 

_ చెప్పేవారు. సమ్ముదంలో కలిసే చిన్న వర్షబిందువులో చిందులు వేసే 

ఆనంద స్పందనం, మళ్ళీ. బిందువు ఎండకి ఆవిరై కడలికి దూరమై 

మేఘమై జల్లుగా మళ్ళీ విందు న్వరూపాన కడలిని. చేరుకో వడాన్నీ, 

పువ్వు చెటుపె విచ్చి, వఫలదీకరణంలో. పరిపూర్ణత్వాన్ని సంతరించు 

కోవడాన్నీ... అలాగే సృష్టిలో కలిగే ఆ యా వియోగ, 'సంయోగ 

_ విరహాదిక. గుణ నాట్యాలనూ ఎంతో గొప్పగా వివరించి షాక అనుభ 

: వానికి శెళ్చేవారు, 



[0] అరుణాచలం ఫ్? 

భగవాన్ చివరి రోజుల్లో ఆశ్రమంలో భగవాన్కి నమస్కారం 

చేసి సౌరిస్కి నమస్కరించే వారు ఆ వచ్చిన - జనం అంతా. అది 

ఇష్టం లేక వెళ్ళి పాలితీర్ణం మెట్ల అడుగున కూచునే వారు షౌ .ఎవ 

రికీ కనబడకుండా వుండే టందుకు. ఎట్లాగో వెతుక్కుంటూ అక్క. 

డికి వచ్చి నమస్కారం చేసేవారు కొందరు. కానీ ఈశ్వరుడు వచ్చిన, 
తరువాత “సీ కెందుకు అభ్యంతరం, వాళ్ళు, నాకు నమస్కారం పెడు. 

తున్నారు. అభ్యంతర పెట్టకు" అన్నారు. 

ఆ రోజుల్లో షా “గదిలో నించి గొప్ప పువ్వుల పరిమళం 

వచ్చేది, అలాంటి perfume వాళ్ళకి తెలిసిన. ఏ పువ్వులకీ చెందనిది.' 

గదిలో గోడలకి, వసా9లక్రీ ఆ పరిచుళం ఉండేది. కొన్ని రోజుల తరు 

వాత అప్పట్లో తిరువన్నామలై లో ఉన్న నిర్హులకి షౌ గదిలో లేక 

పోయినా కర్టెన్లోంచి ధూపం. వస్తున్నట్లుగా కన బడ్డది ఒక రోజు: 

గదిలోకి ఎవరయినా తొంగి చూస్తే ఇద్ద. రున్నా రచేవారు, చూచిన 

వాళ్ళు "ఆ గదిలో షా తో బాటు ఇం తెవరమ్మా వున్నారు ౯" అని 

అడిగేవారు. 

ఈశ్వరుడు రూపంతో తనతో వున్న రోజుల్లో సౌరిస్కి ఈశ్వ 

రుడి కంఠం ఆయనలోంచి తన చెవికి కాక ఎక్కడో. వినబడేది. 

ఆయన తనని తాకినా లోపల ఎక్కడో ఆ స్పర్శ తెలిసేది. 1952లో 

ఈశ్వరుడు శలవు తీసుకు వెళ్ళిన తరువాత ఆయన చెప్పినట్టుగానే. 
ఆయన వాక్కు కొన్ని Vibrations తో వచ్చేది ఆమె లోంచి. ఆ 

రోజుల్లో వ్యకి, త్వం ఆమెలో నామకః వుండడం వలన ఈశ్వరవాక్కు 

అనే “విచక్షణ వుండేది. . 

. కొన్ని రోజు లయిన తరువాత. ఈశ్వరుడు రా ిళ్ళు భజన 

చేయమన్నారు. రాతి ఏవేవో మాట్లాడి పడుకో వడంవర్లి మనసు 
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కలత పడుతుంది. సంగీతం వినపడుతుంటే. నిద (పశాంతంగా పడు 

తుంది. అందు వల్లనే ఈశ్వరుడు “సి కవసరంలేదు. కాని వాళ్ళందరి 

కోసం భజన చేయ” మన్నారు. షోకి, మా (తం నిద గొడ వేముంది. 

నిత్య సమాధే. చలంగారు ఇష్షపడతారో లేదో ఏం అభ్యంతరం పెడ 

కారో అని షౌకి సందిగ్ధం. కాని చలంగారు. సరే నన్నారు. అమ్మ 
మరీ మరీ సంతోషించింది, చలంగారిని “సి రోగం బాగా కుదురుసు 

న్నారు ఈశ్వరుడు, మాంసం మానిపించారు. భజనలు చేయిస్తున్నారు” 

అంటూ హేళన. చేసేది అమ్మ. ఈశ్వర సాక్షొత్యా రం ' అయిన రోజు 

“నించి హౌర్రిస్ని సౌరిస్ గా చూచేవారు కారు చలంగారు. ఆమెని" ఈళ్వ 

రుడి గానూ. ఆమె ఆదేశాన్ని ఈళ్వరాదేళంగానూ స్వీకరించారు. తరు 

వాత. ఏవో కొన్ని నామావళులు చెప్పి 'భజనే చేయ మన్నారు ఈశ 

రుడు. ఆయన చెప్పినవి “్రీ మే హేశ్వర. జయ చముహేళ్వర మహో 

మహేశ్వర నమోస్తుతే. చంద్రశేఖర తర దశేఖర చం(దశేఖర పాహి 

మాం. తరువాత భజనఅకీ వచె సవాళ్ళు, పాడిన నామావళులతో కొన్ని 

కలిపి పది నామావకు అయ్యాయి. 
య . ఇక (బహ్మాసమాజం పాటలు చలంగారు అందరికీ నేర్పారు. 

ఇవే కాక కూచిభొట్ల సూర్యనారాయణగారివి,. కృష్ణశాన్రీగారివి. కొన్ని 

పాటలు పాడేవారు, “దలంగారు వాళ్ళు ఆశమానికీ వెళు ంటే భజ న 

_నంగతి ఎవరికీ తెలియదు గనుక _వుక్సాహ పడేవాళ్ళకి. "రమ్మన మని 
చెప్పమని చెప్పేవారు ఈశ్వరుడు. చలంగారూ. పిల్లలూ కేవలం. భజన 

చేసూ వుంటే monotonous గా వుండి, విసిగ్ పోతారని అందర్నీ 

పిలిపించే. వారు. అప్పట్లో తాళాలూ, హారోనియాలు. ఏవీ లేవు. చేతు 

_ లతో తాళం చేసి పాడేవారు వాళ్ళు. నలుగురిలో పాడటం చ్చితకి సిగ, 

వి విధంగానో తప్పించుకోవా అనుకునేది. కానీ: పాడటం" ' శప్పేది. 
కాదు. అట్లా. ప్రారంభం అయ్యాయి భజనలు, 
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“అవును గొప్పగా వున్నాము... శాంతీ, ఆనందం, నృత్యం 

చేస్తున్నాయి మా చుట్టూ. అవి ఎప్పుడు ముడుచుకున్న హృదయాల్ని 

ఛేదించుకుని లోపల “వవేశించి నింపేసాయా అని ఎదురు చూసో... 

ఒక్కొక్క రోజు అనేక రకాలవారు. వొస్తారు. భజినలకి. 

మొన్న కన్నడం, ఇంగ్లీషు, సంస్కృతం, అరవం, తెలుగు, హింది, 

" అస్సామీస్ భాషల్లో "భగవాన్ నామకీర, ని. జరిగింది. ఇక్కడ, 

రాజయ్యర్ గారు విఠల్ భజనతో నృత్యం చేశారు. 

: '(రీకితులుగారికి చలం లేఖ 1953) 

అమ్మ వీటన్నిటినీ చూచి సంతోపించేది. భజనచేేే నై (ప్రసారం 

ఇవ్వాల్సిందే నని ఈళ్ళరుడు చెప్పారు. అప్పుడు "దతిరోజూ 

పసాదం వండి నివేదన చేసి అందరికీ పంచి పెట్టించేవ్యారు,. అభ్యం 

తరం అయినవాష్ట తీసుకునేవారు కాదు. కానీ అభ్యంతరం అయిన 

వాళ్లు అసలు వొచ్చేవారు కాదు, 

అప్పట్లోనే. సన్నాలు వచ్చారు. 1942 లో చలంగారు వుద్యోగ 

రీత్యా ఏలూరులో వుండేవారు. చలంగారు వెజవాడ వొచ్చినప్పు. డల్లా 

ఒకతను చలంగార్ని చూడడానికి వొచ్చేవాడు. అతను కాలేజీస్టోడెంటు. 

అతను బాగా నన్నగా. వుండడంవల్ర అతనికి సన్నాలు అని పేరు 

పెట్టింది చే. చలంగారి దగ్గరే కూచుని వుండేవాడు... ఇంకతని. చూ! ఫు 

ఎటూ వుండేది కాదు. “మిమ్మల్ని. చూస్తుంటే నా కెంతో శాంతిగా. 

వుంటుంది” అనేవాడు చలంగారితో. "చలంగారు నవ్వేవారు... “నే 

నింత అశాంతిలో కొట్టు కొంటూంపే నా దగ్గర శాంతిగా వుంటు9 

దంటా డేమిటి ఇతను + అని. 

సన్నాలు వాళ్ళ ఇట్లు కృష్ణానదికీ, బందరు కాలువక్రీ మధ్య 

వుండేది. షౌ వాళ్ళు కృష్ణవెప్ప షికారు వెళ్ళినప్పుడల్లా. అతను వాళ్ళ 
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నాన్నగారూ దోవలో నిలబడి షౌ వాళ్ళకి నిమ్మరసం, అల్లం, పచ్చి 

మిరష, కొతి మీర వేసిన చల్లని మజ్జిగ దాహానికి ఇచ్చేవారు. 

నాన్నగారి ముఖంలో ఎంత 'సొమ్యతో : 

లీలగారు వొచ్చినప్పుడు ఒకసారి చలంగారు వాళ్ళని భోజనానికి 

పిలిచారు సన్నాలు వాళ్లు. వెన్నెట్లో డాబా మీద భోజనాలు పెట్టారు. 
టొమేటో మాంసం వేస కూర చేశారు. కూర ఎట్లా వుందని వాటు అడి 

గితే “ఏమీ బాగా లేదు. దాన్నిండా బొమికలు "తప్ప ఏవీ ' లేవ” 
అన్నారు చలంగారు. ఆ తరవాత లీలగారికి, చలంగారికి వాదన 

పడింది, 

వాళ్ళ 

“అంత ఆప్యాయతగా అతను పిలిచి భోజనం పెడితే అతని 

మొహం మీద ఇల్లా ఆవవొచ్చా ల బావుంది. అవాలి: కాసి” అన్నారు 

ల్లగారు.. " 

“బాగా లేకపోతే బాగా వుందని ఎట్లా చెప్పగలము" అన్నారు 

చలంగారు.. | . 

=... కానీ పాపం 1 అత నెంత బాధ వడతాడో చూడండి. అతని 
కళ్ళల్లో ఎంత (వేమో, ఆప్యాయతో మీ మీద. మీ రట్లా అనడం 

న్యాయం కాదు” అన్నారు లీలగారు. * 

ఆ తరువాతస సన్నాలు వుద్యోగరీత్యా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు. 

- కొన్నేళ్ళ తరువాత. 'చలంగారు వాళ్లూ అరుణాచలం వొచ్చేశారు. 

= ప ఆ మధ్య ఫీష్టి వ్ వొచ్చిన, సన్నాలు చెప్పారు ఫౌరిస్ తల్లితో 

అవే మాంసాలు తినమండి. అవెట్టా వుంటాయో కూడా మాకు 

శెలీరు. ఆయన కోసం అని' శెచ్చి చాతయినట్టు చేశామ. _ అవి 

వండడం ఎట్టాగో మాకు తెలియదు” అని. అప్పుడు 'తెలిఫీతది 
ఆయనకి చలం మీదెంత అభిమానమో : (పేమో : క్ 
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ఆయన. పసి "చేసేది electric dept. లో ఆయన జె జైపూర్ ఆడవు 

లలో ఏదో project లో పని చేస్తున్నారు. వొర్యు పోయిందని, చలం 

కుటుంబీకులు ఏ దిక్కూ లేకండా. అరుణాచలం. వొచ్చేశారని.. విని 

అరుణాచలం పరిగెతుకుంటూ వొచ్చారు. అప్పటికే సౌరిస్కి ఈశ్వర 

సాక్షాత్కారం జరిగింది. చలం కుటుంబీకుల కోసం బట్టలు. కుట్టించి, 

ఇంత మూటలో తీసుకుని వొచ్చారు. ఆయన ఆదుర్దాఅల్లా చలంగారు. 

వాళ్ళకి ఏ విధంగా సహాయ పడగలనా అని. తా మున్న చోటంతా 

వర్షించి. “అది ఎంతో అందమైన అడివి. ఇక్కడ మీ రెలా 

వుంటారు ? ఇక్కడి వారంతా మూఢుల్లా వున్నారు,, మీ లాంటి వార్డు 

వీళ్ళ మధ్య ఎలా వుండగలరు ? నాతో వొచ్చే సెయ్యండి. మా కుటుం 

బంలో ఒకరుగా వుండండి. మనం ఎట్లాగో అట్లాగు గడుపుదాం. 

అంతా నేను చూసుకుంటాను" అన్నారు. అప్పటికే ఈశ్వరుడు 

వొచ్చారు. లేకపోతే ఆ అందాల గురించి విని చలంగారు అక్కడికి 

వెళ్ళిపోయే వారేమో! కానీ ఈశ్వరుడు వారిని అరుణాచలం దాటి 
వెళ్ళ నివ్వరు. : _ 

ఈ భజనలు అవీ' చూసి సన్నాలు కేమీ అర్థం కాలేదు. ఆయ 

నలో పెద్ద తిరుగుబాటు వొచ్చేసింది. “ఏమిటీ భజనలు. ఇవి చేస్తేనే 

కాని ఈశ్వరుడికి సంతృప్పి వుండదా?” అని అడిగారు. తరువాత 

నాలుగు రోజులు వుండి వెళ్ళి పోయారు. కానీ చలంగారు "వాళ్ళని 

వొదల లేదు. ఉత్తరాలు రాస్తూనే వున్నారు. ఆయన చలంగారి శే 

సాయం కావాల్సినా. సహాయం చేయడానికి ఎప్పు డూ సంసిద్దమే. కాసీ 

,చలంగారికి ఏం సహాయం కావాలి ? నర క్రి మాతం ఎక్కడా దిక్కు 

స్స వాళ్ళకి, ఆర్తులకి వుద్యోగాలు కల్పించడం కోసం ఆయనకి 

వుత రాలు రాసి సహాయం చేయించేది. ఆయన తమకు అవకాళం 
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వున్నంత వరకూ నర్తకి పంపిన ఆర్తులకు సహాయం చేసేవారు. 

ఆయన వుండే వన్నీ అంద మైన (పదేశాలే. ఆయన జైపూర్ నించి 

త్రీ లం. వెళ్ళారు, రికైరయ్యే ముందు సన్నాలు భార్య చచ్చిపోయింది. 

చాలా డీలా పడిపోయి మరీ సన్నగిల్లి పోయారు. తరువాత హైదరా 

బాదు వెళ్ళి “నేను అరుణాచలంలో వుండిపోవడానికి వొసున్నాను” 

అని రాశారు. ఆయన చెట్టంత కొడుకు చచ్చిపోయిన "దిగులులో 

అరుణాచలం వొచ్చారు. ఆ అబ్బాయికి. వనంతకుమార్ అని పేరు 

పెట్టుకున్నారు. ఒక అము రాశాయి పుడితే చిత అని పేరు పెట్టు 

కున్నారు. తిరువన్నామలై కూతురు చితతో కలిసి వొచ్చారు. కానీ 

ఇప్పుడు సన్నాలు ఈళ్వరుడి వెపు మళ్ళారు. వారిలో మునుపటి 

తిరుగుబాటు పోయింది. సన్నాలు కనే కల ఏమం టే తాము అరుణా 

చలంలో స్టిరపడా లన్నచే. 

2. 
అప్పట్లో అమ్మకి ఏవేవో వొంతిమీడ బాధలు వచ్చేవి. ఏంతో 

బోధ “పడేది. ఈశ్వరుడు. బజార్నించి పార్వ తీ పరమేశ్వరులు. సకుటుం 

బంగా వున్న చిన్నవటం తెప్పించి దాసికి "రోజూ పూజ చేయమన్నారు. 

అమ్మ అలా కొన్నాళ్ళు చేసింది. చేసినన్నాళ్ళూ తన క్రేబాధలూ లేవు. 

చాలా హాయిగా వుంది. కాని ఎప్పుడయితే పూజల్ని మానేసిందో 

అప్పుడు మళ్ళీ మొద అయినాయి బాధలన్నీ. ఈశ్యరావతరణ తరవాత 

'చలంగారికి ఈశ్వరుడుతో నడిచిన చర్చొపచర్చల + గురించి ఇలా వివ 
రించారు సౌరిన్ తల్లి. 

: “ఈశ్వరు 'డొచ్చాక హరంరోహాల తరువాత కోసారి నాన్న 

అంటున్నాడు నర్త కితో__” మనమీద కరుణించి. స మహానుభావులో 

= ఇప్పుడు వొచ్చారు కానీ. ఆయన్ని మాతం ఈశ్వరుడిగా నేను తీనుక్రో 
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లేను, లోశేశ్వరుడే ఆయితే ఆయినో. పోట్లాడ వలసినవి అడగ వలసి 

నవి చాలా వున్నాయి. అందుకని ఆయన్ని ఈశ్వరుడిగా వొప్పుకోను” 

అని. అప్పు డాయన మీ నాన్నతో ఇట్టా చెప్పు ఒకచోట మాడు 

సాడు. ఒకచోట అసలు మండించడు, సూర్యుడు తన్మకియని తాను ' 
సు కుంటున్నాడు. కనక సూర్యుడు కాకండా పోతాడా? అందుకని 

నేను ఈశ్వరుడ్ని కాదం"కే నేను కాకండా పోతానా?” అని అప్పుడు 

నాన్న “ఈశ్వరు డయితే నన్ను కన్విన్స్ చెయ్యాలి. నాకు ఆ ఈళ్వ 

_రుడితో ఎప్పటినించో తగాదా. ఆయన సృష్టికర్త యితే లోకం ఎందు. 

కిట్టా వుందిబాధలో కష్టలో. ఎప్పుడు కనబడతాడా పోట్లాడదామని కాచు. 
కున్నాను, ష్ అన్నాడు. 

“నిన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి నాకేం అభ్యతరం లేదు. నువ్వు 
నన్నేమి అనుకున్నా నాకేం ఫరవాలేదు. . సరే. నాతో సీపోట్లాట 

ఏమిటో చెప్పు” అన్నారు.. 

“చాలావృంది చెప్పడానికి” అన్నాడు నాన్న. 

సరే” నన్నారు ఈశళ్యరుడు, 

ఇక వారం రోజులు అదే పనిగా పొద్దుటనించి రా|తి 10, 11 

గంటల దాకా సంవాదం జరిగేది, ఈశ్వరుడు నాలోంచి నాన్న (పళ్న 

లకి జవాబు ఇవ్వడం. మొదలు పెట్టారు. వారం "రోజుల తరువాత 

కన్విన్స్ ఆయినాడు. నాన్న. మీరు చెప్పిన వన్నీ వొప్పుకుంటున్నాను 

అయితే నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మి నడిచే 'వాళ్ళు అడిగేతే మీ అర్ష్యు 

మెంట్స్ అన్నీ చెబితే ఎట్టా అర్దం చేసుకుంటారు... వాళ్ళు కూడా 

కన్విన్స్ కావొద్దా?” ఆస్ అడిగాడు నాన్న. “నే నిప్పుడు చెప్పిన 

వన్నీ అర్దం చేసుకునే "మేధస్సు అందరికీ వుంటుం దనుకోకు. వాళ్ళు 
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సిన్ను అడుగుతే నాదగ్గరికి పంపించు. నేను వాళ్ళకి సమాధానం 

చెపుతాను” అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

“ఇద౦తా నేను సృష్టించలేదు. ఇదంతా నో నాట్యవిలాసం. 

అది గతితప్పదు ఆగతిలో క్వన్నీ వుంటాయి. 

. ఈ అనంతకాలంలో మనిషి "బతుకెంత మనిపి వుని కంత? 

ఒక సీట్తుంపర ఎగిరి. సీటిలో పడ్డంత మనిషి బతుకు. సూర్యుడి 

లోంచీ సూర్యరశి్మి వొచ్చి సూర్యరశి్మ నించి ఇం(దధనున్సు అవు 
తోంది. ఆరంగు లెంతదాకా వాస్త వం, అట్లానే సృష్టంతా. 

“ఇడి నాకు క్లియర్ అయినా గానీ 'కికన్నయిల్. కాలేక పోతు 
న్నాను, ఇదంతా తెలిసినా బాధ లేడనుకో లేను.” అన్నాడు నాన్న. 

లద అజ్ఞానం నించి మేలో గన్నప్పుడే సత్యం తెలిసి నప్పుడే 

కు గోచరం అవుతుంది. ఇప్పుడు అంతా నీకు కియర్ చేస్తున్నాను. 

కోనీ సి మళ్ళు చేసుకోవడం మనసు స్వభావం, ఆ ముళ్ళు విడదీసు కోవ 

డమే కావాలి. అరే సాధన. : అసలు సంగతి శతెలిసినప్పుడే ఇదంతా 

పూర్తి గా (గ్రాహ్యం అవుతుంది అన్నారు ఈశ్వరుడు. _— 

ఇంక చలంగారికి” ఈశ్వరుడు. వచ్చినప్పటి నించీ వలే లేదు. 
ఈశ్వరు రుడు ఎంత కఠినమైన సాధన: చెప్పినా | ఆ సాధనంతా చేసే 

చలంగారు. 

అనేనా? నా కిపుడే ఆ అసలు. జీవితం (ప్రారంభం. లాగు అని 

పం ది. నా ఆరోగ్యం పూర్తి గా బాగుపడ్డది.. లోపల్నించి రిప్పింగ్ 

ఎన వొసోంది. తల నెప్పులు లేవు. సాధన శీ వత వల్ల అప్పు 

డ్ డు 'బద్దకాలు వోసాయ-_ మధ్యాహ్మాలు అంతే, అసలు హా జీవితం 

ఇంక, మందే వుందనిపిస్తోంది.” 3 

 (రీశితులగారికి ఓ చలం లేం శ్చ 13 10. శ్ 
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త శ్నె ప్రి. 

మెగేన్ హెరిడిటరీ కావడం చాలా సారు జరుగుతుందని తెలు 

సును కదా నీకు: నేను తల్లి కడుపులోంచి migrain తో బాధ పడుతో 

పుట్టాను. ఆ జబ్బేమిటో తెలీక మావాళ్ళు 20 ఏళ్ళు తంటాలు పడ్డారు. 

తక్కిన కాల మంతా నేను చేయని: చికిత్స లేదు, కొన్నేళ్ళ తరవాత 

అమెరికన్ మెడికల్ లిటరేచర్లో వ్ నో పాం'ప్రెట్ దొరికింది. నా 

స్థితిని explain చేస్తో, దాంట్లొ మిడిల్ ఏజ్లో. మె గేన్ దానంతట 

అడే పోతుం దని వుంది. పోలేదు. ఇక్కడికి వ్ వాచ్చాక ఈశ్వరుడు 

వో శరీరసాధన చేయించి నయం చేశారు. అదో Miracle. 

నా నించి సౌరిస్ కూడా మై(గేన్ వారసత్వాన్ని పొందింది. 

ఈశ్వరుడు సౌరిస్ మైగేన్ కూడా నయం చేశారు. 

(24 9_57 కామేళ్వరికి లేఖ) 

“లోకంలో ఇంత దుఃఖం ఎందుకు వుంది? తప్పించరేం 2” ఎ? 

అని అడిగేవారు చలం ఈశళ్యరుడ్ని, “నీ స్నేహితుల్ని వాళ్ళ బాధ 

ల్నించి తప్పుకొని వసారేమో కనుక్కో- వాళ్ళని నేను ఆనందంలో 

నడిపిసాను” అనే వారు ఈశ్వరుడు. కానీ చలంగారికి త్వరలోనే తెలి 

సింది. ఎవరికి వారి: బాధల్లోనే ఆనందమనీ, వాటినించి తప్పించుకు 

ఆనందించ లేరని అయినా అంత స్పష్టం అయిపోయినా గాని చలం 

గారు ఎవరు బాధపడుతున్నా చూడలేక “ఏమిటీ విపరీతం?” అని 

ఈళ్వరుడ్ని (పళ్నించెవారు. కాసీ ఆ బాధల్లాంచి ఎవరి నయినా ఈళవ 

రుడు తప్పిస్తే వాళ్ళు దయాధర్మం అనేది తి. గా లేకండా స్వార్ధంతో 

(పవరి ంచేవారు. అప్పుడు ఈశ్వరుడు జ్ఞాపకం చేసేవారు చలంగా౭ికి 

“చూశావా! వాళ్ళ బాధల్ని తగ్గిస్తే ఏ ఏ మవుతారో” అని. చివరికి మారా 

రాసే రోజులకి చలంగారికి పూర్తిగా స్పష్టం అయింది, జీసస్ వలన 
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కనులకు చూప్ప పొందినవారే, చెవుడు పోగొట్లు కున్నవారే- జీసస్ని 
శిలువ వేయడం. కానీ ఎవరివల్ల తాను ఎంత బాధ పడినా, ఎవరి బాధా 
భరించలేదు చలంగారి జాలిగుండె. ఈ కన్నీళ్ళ నించి ఈ దుఃఖం 
నించీ, ఈ అంధకారం నించీ లోకం అంతా. రక్షితం కావాలన్నదే 

న ఆకాంక. ఆరి ని చూసే చాలు. ఆయన హృదయం తరిగి 

పోతు గా నే వుంటుంది, చలంగారి "జీవితంలో (ప పతీ క్షణమూ దయా 

లో ఆర్టిత మెనది గనుకే ఈశ్వరుడే ఆయనని వెదుక్కుంటూ 

వచ్చారు. ఎంతసేపూ చలంగారికి ఎవరై నా ఈళ్వరుడి గురించి విన్నా, 
ఈశ్వరుడికి దగ్గరగా వున్నా వాళ్ళ జీవితాలు హాయి పడిపోతా ' యని 

విశ్వాసం, 

ఈశ్వరుడి మ మాటల్ని పట్టిచూ సే ఇంకెంతో లేదు. నేను ఉత్త 
రాలు రాసే కాలం. అటు తరువాత “మౌనంి. నేను చెప్పేదీ లేదు. 

ఎవరూ వినేదీ లేదు. ఈ లోకం అనే వటమే ఒక కల. నీటిమీద 

తుంపర కాబోతుంది. సౌరిస్ కి .తరువాత నాకు. వొచ్చే రోజున. మీరు 

వస్తారు. . ం. . 

మా దగ్గరికి వ్ వొచ్చింది ఎవరు 2 పప పంచ పాలకుడు, సృష్టి 

కర. ఆసలు కారణం ఈశ్వరుడు. ఆయన వొచ్చి వూరికే లేరు. 
క్హానం పృపదేశించి, వరా లిచ్చి మాయం కాలేదు... దిన దినమూ మా 

కళ్ళు విప్పుతున్నారు. పూర్వపు భక్తులకి ఆయనలో, ఆయన పద్దతుల్లో 

వున్న సంపూర్ణ విశ్వాసం మాకు. లేదు," అయన చెప్పిన మాటలూ, 

మాకు సమంజసంగా కనబడితేనే గాని నమ్మం. “శిష్యా! ఇది నా 

వద్దతో అని ఈశ్వరుడు. అం పే. “అట్టాగే దేవాః. అటులే నమ్మె 

దము" అనం. కనక ఆయన సృష్టి "ఎట్లా నడుసోందో, ఆయన. 

ఏందుకు ఈ బాధ నంతా తీనెయ్యరో, ఆయనలోని. అనంతమైన 
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_పేమా, అంతులేని ఈ కాఠిన్యతా, రెంటికీ మైతి ఎట్టా కుదిరిందో. 
(పతి విషయంలో, (పతి అణువులో, ఈళ్వరు డెట్టా బద్దుడో “కర్మ 
అనే దాంట్లో న్యాయ మెట్లా వుందో. ఇవన్నీ మాకు "అర్థ దుయేట్టు 

మా దినచర్యలో కలిసి మాకు చూపుతో, నిష్కాదు కర్మని, నుహా 

యోగాన్ని మాచేత సాధన చేయిస్తో, మా అడుగుల్ని నడుపుతో, మా. 
తప్పుల్ని దిద్దుతో, ఖండిసో, లాలిసో (కమంగా మా కళ్ళమీద కాంతిని 

పడేసో జలం “ఇంత గొప్ప. సంగతి నిశ్శబ్దంగా _జరుగుతో వుంటే .. 

ఎట్లా వూరుకోను ? మనకే కదా ఇంత పెన్నిధానం దొరికిందని 

దాచుకో లేను. . 

కాని చెపదా మంటే ___ పది వరా లిచ్చి ఎగిరిపోయే ఈశళం 

రుడే కాని, ఈ ఈళర్లరుడు ఎవరికి అక్క ర్రైకుండా వున్నాడు. “మా 

కెందుకు నువ్వూ. నీ ఈశ్వరుడూ అన్నా కూడా వూరుకో లేకండా 

వున్నాను. అదినా (ప్రారబ్దం, 

- ఏళ్ళకి ఏళ్ల హిరణ్యకశిపుడు మల్లే *: ఏడీ ఆహరి! ఏ 

వృుంకే ఈ లోకం ఇంత అర్థం లేకండా ఘోరంగా ఎట్లా వుంది : 7 

ఏడీ ఆ కరుణ!!! అని ర్యాతింబవళ్ళ వెతికిన నాకు ఈశ్వరుడు 
జవా బిచ్చారని. రెండు రోజులు దిగిన మ్మితులు . మాకు మాతం 

కనపడ కూడదా ? అని అలిగి పోతే ఎవరికి నష్టం 2 ఈశ్వరుడికా 

నాకా? 

వాళ్ళకి వరాలిస్తే చాలు పూర్వపు భక్తులు సంతోషించేవారు. నే 

నట్లా కాదు. “నా సంగతి సరే, వీళ్ళ ౦దరి సంగ తేమిటి?”” అంటాను. 

ఈశ్వరుడు అంటున్నారు... “సరే । పిలు, ఎవ రెవరు యోగ్యు 

లున్నోరో పిలు. నేను చెప్పినట్టు చెయ్యమను. నేను జ్ఞానమో, 

మోకమో, ఆనందమో ఏది కావాలో అది ౬సాను, రమ్మను.” అని 
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నౌ మి(తులకి రాయించి వాళ్ళు ఎ విధంగా. తప్పించు కుంటున్నారో 

కాదు హొమ్మంటున్నారో, విరోధిస్తున్నారో చూపి నవ్వు తున్నారు, 

“వీళ్ళ మాటలు చూసి మోసపోయి నన్ను తిట్టావు. వీళ్ళకి నేను 
జ్రానమూ, ఆనందమూ parcels కింద కట్టి ఇళ్ళకు మోసుకుపోయి 

బతిమాలి ఇవ్వాలి. మాటలు, ఈ ఆన్వేషకులకి జ్ఞానమూ ఆక్క ర్రదు, 

ఆర్టి స్హకి . సౌందర్య్భమూ అక్క-ర్టేదు. భక్తులకి "నేనూ అక్క శ్రేదు. 

వాళ్ళనుకునే. రూపాన ఆ ఈ086లో ఆ కొద్దిలో వాళ్ళ కడుపులో నీళ్లు 

కదలకుండా నేను వాళ్ళు కోరే కుళ్ళుని, ఆబద్దాల్ని ఇస్తే సంతోషం, 

ముకి, ముకి. చావు తరువాత_ ముకి. అదేమిటో తెలీకుండానే” అని 

చూపు తున్నారు. 

పోతున్నారు. వొదిలి పోతున్నారు. నాతో వయాణం చేసిన 

కొద్దిమంది. మ్యితులూ. ఈ నిజాన్ని భరించలేక £ కానీండి ఆ 
తప్పించుకోడా లన్నీ ఎన్ని విధాలైన వంకర : కారణాలు, సాకులు, 

_వాదనలు_. చి! (తం, నమ్మిన వారిలో; ఈళ్వరు డని, జ్ఞాన మనీ, 

సౌందర్య | మని, ఆనంద. మనీ, కులికిన వారిలో.” 

._ (చిన్నారావుగారికి చలంగారి లేఖ 10. ఢీ 2) 

తన మితులు దరి, ంచే రీతి చూలాక కూడా చలంగారు 

ఎందరెందర్నో పిలిచేవారు., “రండి, విశ్వాసం నిలుపుకోండి. మీ జ్లీవి 

“తాలు కూడా ఆనంద భరితాలు అవుతాయి” అని వుత రాలు రాసేవారు. 

తరువాత ఆ విశ్వాసం వాళ్ళలో నిలపాలని |బహ్మ(పయత్నం చేసే 
వారు. వాళ్లు ఇక్కడి శక్షిని భరించలేక వెళ్ళిపోతే ఎంత బాధో ఆయ 
నకి. ఆ మీదట. ఈశ్వరుడు “చలం. అన్నదానికి, ముందు అరుణ అని 

పెడు. తున్నాను. షాని కారు, నిన్ను. చూడటానికే ఎంద -రెందరో 
వస్తారు. నీలోనే సన్ను, చూస్తారు” అన్నారు. "అట్లానే ఆక్షరాలా జరి 
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ఆమెకి అత్యంత (పేమ. అందువల్ల నే ఎవరై నా “ఆళమానికి 

పోరేం? పెద్దగుడికి పోరేం?” అని ఆమెని అడిగితే “నే నందుకు 

రాలేదు. వాటిమీద నాకేం నక్షేలెదు. నాకు తోచినన్ని రోజులు వీళ్ళతో 
గడిపి వెడతాను” అనేవారు 

ఆఖరుసారి వచ్చినపుడు షా ఆమెతో చెప్పారు. “వెయ్యి ఒక 

సారి మీతో అన్నమాటలు నాకు గురు. మిమ్మిల్ని, లక్ష్మీని కూచో 

పెట్టుకుని... “ఎక్కడ మీరు వున్నా సరే మీ కే అవసరమన్నా 

కావాల్సి నప్పుడు నే నున్నానని మరిచి పోకండి మీరు అని చెప్పా 

రామె. ఆ మాట ఆవిడికోనే అంతమె పోయిం దనుకోకండి” అని, 

అప్పుడు శకుంతల “అవును నాకు తెలును మా అమ్మాయి, అల్లుడు 
ఏమయినా అంపే నేను తిరువన్నామలై. వెళ్ళిపోతాను అని అంటూ 

పుంటాను అన్నారు. 

చివరిసారి షౌ ఆమె గురించి విన్న దేమంపి ఆమె తల్లిదం(డు 

అకు Heart attack వొచ్చి ఆమె దగ్గర ₹ చేరితే వారికి సేవచేసి శకుం 

తలకి Heart attack వొచ్చిందనీ___ ఇప్పు డా ముగ్గురికి రాజ్యం 

ఆనే నరు సే వ చేస్తోందని తెలిసింది. 

ఆ రోజుల్లొ (శ్రీకాకుళం జిల్లా నించి ఎన్, విరేశలింగంగారనే 

టీచర్ ఉత రం రాశారు చలంగారికి. ఆ వుత్త రం చూసి జవా బురాయిస్తూ 

ఈశ్వరుడు “ఈయన రెండేళ్ళలో ఇక్క-డకి వచ్చేసారు.” అన్నారు. 

ఆయన సరిగ్గా రెండేళ్ళకి. ఇక్క-డికి వచ్చారు భార్యతో సహా. వచ్చి 

చూసి ఎంతో సంతోషించారు. ఆయన మర్నాడు గిరి పదక్షిణం వెళ్ళా 
లని అనుకున్నారు. వెంట వెళ్ళడానికి తోడు ఎవరు లేరాయనికి. “ఎట్లా 

వెళ్ళాలి, ఏమిటి దారి?” అని చలంగారిని అడిగారు. తరువాత నాభార్య 

నడవలేదు. నడిస్తే ఆయాసం వస్తుంది ఆమెకి అనికూడా చెప్పారు. 
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చివరికి కొంత సేపటికి బజార్నించి చిత వొచ్చింది. నిమ్మ 

రసమూ, గ్లూకోజ్ కలిపి చలంగారికి ఇచ్చారు. డాక్టర్ని పిలవడానికి 

కూడా ఎవరూ లేరు. కాలికి దెబ్బ తగిలిన మంగారాం రోజూ తను 

వైద్యం చేయించుకునే డాక్టరు దగ్గరికి వెళ్ళి రమ్మని పిలిచాడు, 

"ఆ రమణాశ్రమ (పాంతం వాళ్ళంతా బై జె రాగులు, డబ్బివ్యరు. నేను 

రాను” అని అన్నారట ఆ డాక్టర్. అప్పుడు మంగారాం “చలంగారు 

వాళ్ళు అటువంటివారు కారు. ఒకవేశ మీ ఫీజు వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే 

నేను ఇసాను” అని చెప్పి డాక్టర్ని పిలుచుకుని. వొచ్చాడు. డాక్టర్ 

వొచ్చేసరికి చలంగారికి డోకులు, విరేచనాలవల్హ శరీరం dehydrate 

అయిపోయింది. డాక్షరు వొచ్చి. గ్లూకోజ్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు. నెమ్ము 

దిగా చలంగారు కోలు కున్నారు  అనేకంే చళ్చి బతీకా రనడం 

నమంజనర, ఈశ్వరుడు. చలంగార్ని_- వారి విశాషసబలం వల్లనే 

బతికించారు.. 

డాలీ వత్యేకం అయిన పిల్ల. చలంగారు వాళ్లూ ' చెజవాడలో 

వుండే రోజుల్లో అమ్మ. తన గడిలో. భగవాన్ కి. పూజ చేసేటప్పుడు 

డాలీ వెళ్ళి భగవాన్ పటానికి నమస్కారం. చేసేది. అమ్మ భగవాన్కి 

హార తిచ్చి_ . ఆరటిపండో, ఖర్జూరం పండో డాలీకీ (పసాదంగా 

ఇచ్చేది. ఆ తరువాత చల ంగారి కుటుంబంవారు అరుణాచలం వొచ్చే 

శాక. భగవాన్ దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు... డాలీ భగవాన్కి నమస్కరించి 

'కాయియ్యిి (కాయ ఇయ్యి అని అడిగేది. 

అప్పుడు భగవాన్ నవ్వుతూ వెంకటరత్నం గారితో “కాయ 

అడుగుతోంది. ఇయవయ్యా” అనేవారు. భగవాన్. ఏదన్నా కాయ 

ఇవ్వగానే. తీసుకొని గంతులు, వేసో.. వొచ్చే నేది డాలీ. అమ్మ పూజ 

పటంలో. వృన్నవారూ భగవాన్ "పెకరేనని గుర్తి చి, - నమస్కరించి, 

(వసాదం అడిగి మరీ తీనుకునేది అంత. చిన్న వయసులోనూ డాలీ. 
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భగవాన్ దేహం, చాలించాక, వారి సమాధికి. నమస్కరిసో 

అట్లా ఎంతసేపో ఒళ్ళు తెలియకుండా వుండి పోయేది డాలీ. నిద 

సోతోందనుకునేది నర కి. డాలీ ఆ పారవశ్యం నించి ఎప్పటికో తేరు 

కుని లేచేది. + . 

ఎంత వివేకమో ఆపిల్లలో. ఈశ్వరుడు అనేటప్పటికి ఎంతో 

విశ్వాసంతో తీనుకుంది. అప్పటికి ఆ అమ్మాయి మూడేళ్ళ పసిపిల్ల. 

| పకపక కూడా చిన్నపిల్ల. ఆ అమ్మాయి చిన్నతనంలో చలం 

గారికి బదిలీలు అయి అసలు ఇంట్లొ వుండేవారు కారు. పకపకకి 

పదేళ్ళు. దాటేసరికి. అమ్మ మతిస్థిమితం లేక తిరువన్నామలై. వచ్చే 

సింది. పకపక చలంగారింట్లోనే పెరిగింది గానీ ఆయనికి దగ్గ రవ 

లేదు. (పేమా ఎరగదు. ఈశ్వరుడు వచ్చిన తరువాత (ఈశ్వరుడికి) 
ముద్దుబిడ్డ అయి పోయింది. ఆమె విశ్వాసం ర6గ౭౧6ేచే సే' విశ్వానం. 

అదెంతటి గట్టిపట్టు అంపే ఈళ్వరుడ్ని అడిగేది. “నాకోసం సురయ్యా 
బేగం సినిమా ఎందుకు తెప్పించవు?” ___ అని. ఆ అమ్మాయి 

demand చేసిన ప్లే ఆ ఏడు సురయ్యా సినిమాలు వచ్చినట్టు ఎప్పుడూ... 
రాలేదు. మంచి సినిమా వస్తే” మంచిసినిమా వచ్చింది. మీరు వెళ్ళండి” 
అని పంపించేవారు ఈశ్వరుడు వాళ్ళని. ఒకవేళ అది వెళ్ళిపోతే 

“ఎందుకు వెళ్ళిపోయాక పంపించావ్. సీకు తెలుసుకదా! ఆమా(తం: 

చూడలేవు. వెళ్ళిందా, లేదా” అని అడిగేది. ఒక్కోసారి ఆయినమీధ 

అలిగేది అన్నం తినకుండ, _ అసలు పూర్వం అయితే 'ఒకపనిగాన్, . 

ఒకసంగతిగానీ బాధ్యతగానీ పెట్టుకోవడం పక పకకి తెలియదు. ఎక్కడ 
కూచుంటే అక్కడే, ఎట్లాకూచుం మే అట్లాగే వుండిపోయేది. అస్త మా 

నమూ రేడియో వినడం తప్ప వేరేపని చేసే పీధికాదు, ఈశ్వరుడు. వొఛ్చాక 

(వతిపనీ నేర్పారు.” చూడు, పెళ్ళయితే నువ్వు ఇంత. చిన్న ఇంట్లో 
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ఒకే గదిలో వుండ బోతున్నావు. అన్ని పనులూ నువే చేసుకోచలసి 
వనుంది. -పిలల్ని పెంచడం నేర్చుకో. పిల్లల్ని కంపే ఎటా పెంచు 

కావు? అని చెప్పి పకపక వాదాన్ని 6౧10౪ చేస్తూ ఆమెకి పనీ పాట. 

అంతా నేర్చించారు. పకపకలో మొదల్లో ఎకు-డా సహనం అనేది 

లేతు. - ఈశ్వరుడు. సహనాన్ని, ఓర్పునీ నేర్పించారు. 

"ఇక నర కికి ఎంత విశాషానమో! అంత తిరుగుబాటు. ఎందు 

కంటే “చే కింద మంచి వ్యవహార కర్ణగా train అయింది. చే మంచి 

worker - అంపే active గా work చేసే మనిషి. ఆ విధంగానే తరి 

ఫీదు. అయింది ఆవిడ కింద నరకి. తరువాత చాలా స్వతం_త 

_ దృక్పధం (independent). అందుకనే ఆమెకి ఈళ్వరుడికి అప్ప 

జెప్పుకోవడం కష్టం అయింది. ఈళ్వరుడ్ని తన హృదయం అంతటి 

తోనూ (పేమించింది విశ్వసించింది. కానీ ఆ విశ్వాళం వున్నా. తవ 

1! ఇచ్చేనుకుని ఆయన మాటని విని నడుచుకోవడం ఆమెకి చాలా 
కష్టం ఆనిపించేది. అందుకని ఏంతో (పయత్నం మీద ఆ విధంగా. 

నడుచుకు నేందుకు శతవిధాల (పయత్నించేది. అందుకనే అందరి 

కన్నా పెద్ద 81౧౮991౭ నర కిది. కాసీ సాధ్యమైనంతవరకూ వినాలనే 
నరకి పట్టుదల. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆమె దునస్సు ఎరురు తిరిగేది. 

| కానీ కుట్టీ తమాయించు కునేది. ఆమెకి బలాన్ని ఇచ్చి విశ్వాసాన్ని 

బలపరుస్తూ. నడిపించింది . చలంగారే. ఎప్పటి కప్పుడు. నర, క్రిక్రి 

. explain చేస్తూ ఈశ్వ రాజ్ఞలలో నడిపించారు చలంగా రామెని. నిజంగా 

. చూస్తే 'చలంగారే నరక్కి గురువు. ఈశ్వరుడు అదేశకర్వ మాతమే. 
“చ్మితకి మాతం అశేమీ లేదు. ఈశ్వరుడు చెప్పినట్లు విన 

డమే, మొండికేస్తే "మొండి "శేయడమే. _అందువల్ల అందరిలోకి 

. ఎక్కువ చి చివాట్లు. స్ తిన్నది చిత తన మొండితనం. వల్ల . ' ఆమెకి 
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మొండితనమే కాదు కోపమూ జాసి . చేసే అంతులేని విశ్వాసంతో 

చేయడం, లేకపోతే మొండికెత డం. విరోధించడం. ఈ విభిన్న 

(పవృత్తుల వాళ్ళందర్నీ ఈశ్వరుడు నడిపించ సాగారు. 

3 

ఈశ్వరుడు రాక ముందే ఒకామెని ఇంటికి. తీనుకు వచ్చింది 

అమ్మ. ఆవిడే “అక్క. 

“ఇక్కడికి ఓ అక్కగారు వొచ్చారని రాశాను కాదూ? రామే 

శరం పోతో, తొంగి చూసి పోదామని దిగారు. భగవాన్ ఆమెని. 

ఏదో వంకతో కదలని లేదు. ఆమె వుండడాని కని ఎన్ని సౌకర్యాలు 

చేస్తున్నారో £” 

_ (దికితులుగారికి చలంగారి శే 29-3-91) 

నర క్రీ అక్కగారూ సమాధికి పూలదండలు స నపె రంగ 
ర. 

నాయకమ్మగారు దీపాలకి వొత్తులు అవీ.” న 

(దక్షితులుగారికి చలంగారి లేఖ 1.251) 

ఆవిడ్ని చలంగారు వాళ్ళు ఫీమ్లులో వుండగా ఒక ఆశ్రమంలో 

చూశారు. ఆవిడ అక్కడ ఎవరితోనూ మాటాడకుండా ఒక మూల 

కూచుని. వుండేది. ఆ ఆ(శమంలో యోగి చలంగారితో ఆమెలో 

దుర్గాంళ వుందనీ ఆమె తనతోనే వుంటోందని చెప్పారు. 

ఇప్పుడు ఆవిడ రమణా శమం వచ్చింది. ఆవిడ తన భర, ని 

వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పింది. ఇంక ఆవిడ మాటలు 

అమ్మ మాటలు అందరికీ వినోదాన్ని కలిగించేవి. ఇక ఈ పిల్లల. 
కందరికీ. ఇంకేం పని లేదు_ వాళ్ళ మాటలు వింటో వుండటం, 

నవ్వడం. ఆ మాటలన్నీ షా దగ్గిరకి వచ్చి చె ప్పేవాళ్ళు, అక్క భర్త 
ఎప్పుడో చచ్చి పోయాడు. ఇంకో (మరో జన్మ ఎత్తి ఇక్కడే 
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వున్నాడని ఆమె నమ్మకం. ఇక్కడ అన్ని గుహలకూ వెళ్ళి చూసి 

వచ్చేది ఆ గుహల్లో ఎక్కడన్నా వున్నాడేమో నని. అదంతా చాలా 

సరదాగా వుండేది. పిల్లలకి. నర్శకీ, చిత, పకపక అడిగేవారు అక్కని 
“ఏమిటి, దొరికాడా ఇ అని, అవీ ఇవి యోగకేమాలున్నూ. చివరికి 

ఆశ్రమంలో ఒకర్ని చూచి “ఈయనే నా భర” అందామె. ఇదంతా 
_చూచేవాళ్ళకి వింతగా వుండేది. క్ 

ఇంతకు మునుపే పీళ్ళని వాళ్ళని చూచి వీడు ఫలాని జన్మలో 
ఫలాని వాడు అని ఏవేవో విషయాలు చెప్పేది అమ్మ. అది చలం. 

గారికీ తత్తి మా కుటుంబ సభ్యులకీ నవ్వులుగా వుండేవి. ఇంక ఆమె 

ఎవరన్నా మనిషి వస్తూంటే వాళ్ళవల్ల తనకి బాధ కలుగుతోంది 

అనేది. దాంతో చలంగారు “ఏవరో బొబ్బట్లు తింటున్నారు. నా 

కొచ్చింది. కడుపు నొప్పి” అంటూ అమ్మ చెప్పే జన్కుల్నీ అన్ని టిని 

అర్బిరి పట్టించేవారు. చివరికి ఇదంతా ఒక నవ్వులాట అయింది. 

. ఇప్పుడు. అక్కగారు తన భర దొరికా డన్నారు. ఈమెగారికి 
60 ఏళ్ళు. ఆమె తన భర, అని చూపించిన కుబ్దివాడికి 25 ఏళ్ళు. అదీ 
కాకండా 1942, 45 లలో తాను రాసుకున్న అనుభవాల్ని అందరికీ 

చదివి వినిపించేది ఆమె. ఒక అనుభవంలో ఆమె భర, “నేను అరుణా 

చలంలో. పస్పు. చేనున్నా” నని తనకి కనపడి చెప్పినట్లు అక్కగారు 

చదివి వినిపించారు. ఆమె, తన పూర్వపు భర్తీ, చచ్చిపోయిన తన 

కొడుకువీ ఫొటోలు చూపించేవారు వాళ్ళకి, “ఇవన్నీ విపరీతంగా కన 

బడేవి. ఇదంతా ఏమిటి ? అని అనిపించేది వారందరికీ. పిల్ల లంతా 

ఆమెని ఆటలు పట్టించి నవ్వుకుంటూ వుండే వారు. విధవరాలైన. 

ఆవిడ ఎప్పుడైతే తన భర్త ఫలానా అని తెలుసుకుందో అప్పటినించి | 

తల్లో 1 హూలు, నుదుట కుంకుమ, మెడలో _మంగళన్యూతం పుణ్యన్త్రీ 



అరుణాచలం 75 

అలంకారం అంతా చేనుకుని తయారె ౦ది. కాషాయాన్ని తీసి పారే 

సింది. ఇంక సీమంతిని అయిన అమ్మ బొట్టూ, _మంగళసూ కాలు, 

గాజులు తీసేసి, విభూతి అలదుకొని కాషాయం కట్టుకు నేది ఆ 

రోజుల్లొ. ఈ వేషాల్ని చూసి ఆశ్రమం. అంతా గగ్గోలు పడింది. 

ఇవన్నీ చూసి ఆటలుగా తీసుకుని ఆనందించి నవ్వేవాళ్ళు చలంగారూ, 

పిల్ల లు. ల 

ఇట్లా వుండగా షాకి ఒక కల. వచ్చింది. ఈ అక్కగారూ, 

ఆవిడ భర అని అంటున్న ఆ కుజ్జవాడూ ఇద్దరూ కనబడ్డారు, పెద్ద 

ఆకాళంలో నక్ష(తమండలాల మధ్య వాళ్ళిద్దరూ అన్యోన్యంగా ఒకి 

వేపు ఒకరు చూనుకుంటూ ఎంతో విచార పడుతూ ఎమిటి మన 

బాంధవ్యం ఎందు కిలా అయిపోయింది ఈ జన్మలో?” అని ఎంతో 

వ్యసన పడుతూ. షా తన కలని అందరికీ చెప్పారు. అంతా ఎంతో 

impress అయ్యారు ఆకల విని. | 

ఇక ఆశ్రమంలో ఆ కుజ్జవాడ్ని అందరూ. ఆటలు పట్టించు 

తున్నా కరూడా_ “పెద్దది, ఎందుకు పాపం, పోనీండి, ఏమన్నా అనుకో 

పిండి” అని వూరుకునేవా డతను. అంతా. ఆమె తన భర అని చెపు 

తున్న ఆయన్ని వెక్కిరిస్తున్నాకూడా ఆయన దాన్నంతా ా శాంతంగానే 

తీసుకునే వారు, అంతేకాక ఏ పండో, (పసాదమో మిగిలితే ఆమెకి 
పెట్టేవాడు. ఆయన. ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదాకా అక్కడే వుండేది ఆమె. 

భగవాన్ సమాధికి నమస్కరించి ఆయన పాదాలకీ. నమస్కరించేది. 

ఇదంతా చూచినవాళ్ళు పడీ పడీ నవ్వేవారు. 

ఇదిలా వుండగా చనిపోయిన తన కొడుకుని కూడా గురి ంచింది 

అక్కగారు. ఆ కొడుకు ఆమె మీద ఎంతో పేమగా వుండే వాడు. 

చనిపోయిన ఆమె కొడుకుకీ ఈ కొడుకు అనే. అబ్బాయికీ చాలా 
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పోలిక లుండేవి. ఆ కొడుకు అనుకునే అతను అ(పయత్నంగానే 
“అమ్మా” ఆని పిలవడం మొదలు పెట్టాడు ఆమెని. 

ఆవిడ ఇక్కడ స్థిర పడడానికి. సిద్దం అయింది. అప్పట్లో 
బోస్ కాంపౌండ్లోని “గే సేవా అనాసకి.* అనే ఇళ్ళు చలంగారి సాందీ 
నంలో వుండేవి. “సేవా లో ఒక చిన్న గదిలో నర్శకి ఆమెని 
వుంచింది. ఆమెకి వండుకోవడానికి బియ్యం ఇచ్చేవారు. చలంగారు 

వాళ్ళు. పిల్ల లకి ఆమెతో కావాల్సినంత కాలక్షేపం అయ్యేది. 
ఈశ్వరు డీంకా నాలుగు రోజులకి వసా రనగా_ ఆమె చలం. 

గారు వాళ్ళుతో దైవం సంగతి వాదిసోం పే_ చలంగారు షౌ, “దైవం 
ఎక్కు డున్నారు ? వున్నది ఒకే దైవం అనండి ఏ దనండి. 
దైవం అన్నది (ప్రత్యేకంగా లేదు” అన్నారు. “దె వం లేడన్న 
ఇంట్లో నే నొక్క క్షణం కూడా వుండన”ని వెళ్ళిపోయింది ఆమె. 
నాలుగు రోజుల తరువాతే ఈళ్వరుడు షాకి దర్శనం ఇచ్చింది. కాలు 
పెట్టనని మాటయితే అందిగాసీ వుండలేక మళ్ళీ వచ్చింది. ఆమెకి తన 
'తపళ్ళకి, తోనే షాకి ఈశ్వర దర్శనం చేయించా నన్న భావం (పబలి 

పోయింది. అక్క_డినించి పెద్ద న్యూ సెన్స్ అయిపోయింది. ఆవిడకి 
ఎంత సేపూ తన సంగతి ఈళ్వరు డేమన్నారనే ఆరాటం. షా ఏమీ 
చెప్పకపోతే. కోపం “ ఈశ్వరుడు కనిపించికే నలుగురికి మంచి 

చేస్తారా? స్వార్థం కోసం దాచుకుంటారా ? అని కోపగించేది. ఎక్కడ 
తెలుగువాళ్ళ కనబడ్డా తన తపోళకి ధారపోయడం వల్లనే సౌరిస్కి 

ఈశ్వర సాక్షాత్కారం జరీగిం దని వెళ్లే డి. ఇంటికి ఎవరన్నా భజనకి 
. వసే తన సంగతి ముందుగా చెప్పాలని ఆమె ఆరాటం, అంతా 

= మీ; సంగతే చెప్పుకుంటున్నారు, నా సంగతి ఏమీ చెప్పటళ్లైదు” అని 
ఒకే గోల, . 
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చలంగారిని తన కొడుకుకి వుత, రం రాయ మనేది. “మీ 

తం(డిగారిని మీ అమ్మగారు కనుక్కు న్నారు. వెంటనే నగలతో, 

పెద్ద మేళాలతో వచ్చి, పెళ్ళి చేయించా ల్సిందొని. అలా వుత్తరం 

రాయడానికి ఎవరూ ఒప్పుకోలేదు. చివరికి ఆవిడే అతనికి రాసుకుంది. 

కానీ జవాబు రాలేదు. అతనే అక్కకి కొంచెం డబ్బు పంపించేవాడు. 

చలంగారు వాళ్ళు చెయ్యగలిగిన సాయం చేసేవాళ్ళు. ఆవిడ ఏదో 
తపస్సు చేయాలనీ, దానికి కావలసిన వస్తువులు చలంగారు వాళ్ళని 

సరఫరా చేయమనీ, ఆ తపస్సు చేసేటప్పుడు వాళ్ళంతా తనకి హార 

తులు ఇవ్వాలనీ, ఇంకా ఏవేవో కావాలనీ లేనిపోని తలనొప్పులు 

వాళ్ళమీదికి తెచ్చేది. చాలామటుకు అమ్మ ఆమెని అణిచేసేది. 

అప్పట్లో అరుణాచలంలో కన్యకాపరమేశ్వరి స్కూలు అనే 

ఒక తెలుగుస్కూలు వుండేది. అక్కడ ఆమెకి ఉద్యోగం యిప్పిం 

చింది అమ్మ. ఆవిడ “నన్ను (పపంచంలోకి దించేస్తున్నారో వీళ్ళు” 

అని ఒకటే గోల. చివరికి ఎట్లా అయితేనేం ఆ వుద్యోగంలో చేరింది. 

మళ్ళీ Complaints (ఫిర్యాదులు) ఆమె. వాళ్ళు తనకి సరిగా జీతం 

యివ్వడం లేదని. అక్కడితో చలంగారు కల్పించుకొని ఆ అధికారులకి 

ఉత్తరం రాశారు. దాంతో ఆ అధికారులు ఆవిడిని, చలంగారిని' బాగా 

తిట్టి ఆవిడ ఉద్యోగం పీకేశారు. “హాయిగా ఉద్యోగం చేసోం టే, నా 

వుద్యోగం పోగొట్టారో” అని మళ్ళీగోల. ఎవరు ఈశ్వరుడిని దర్శించి 
ఈశ్వరవాక్కు వినాలని వచ్చినా తన _గంథాలు, అనుభవాలు వాళ్ళ 

ముందు పెట్టి వినమని కూచునేది, వాళ్ళు ఆవిడ్ని 80640 చేసినా విను 

క్కు న్నా వదిలేది కాదు. ఎవరికైనా ఆవిడను తప్పించు. కోవడం 
చాలా కష్టం. | 
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ఇంతలో ఆవిడ భర అనుకునే కుత్తాడికి పెళ్ళి నిశ్చయ మైంది. 

అది ఎక్కడో తమిళనాడులో ఒక పలైటూల్లో ఆవిడకూడా పెళ్ళి 
వారితో వెళ్ళింది. ఆ కుటుంబాన్ని అంతా శ హం చేసుకుంది. 

పెళ్ళయ్యాక మళ్ళి చెళ్ళివారికో తిరిగి వచ్చింది. ఇంక యీ బోస్ 

కాంపౌండ్లో ఆవిడకి చోటు చిక్కక పక్కన ఎదో చిన్నకుటీరం 

వుంటే అందులో పెట్టింది ఆమెని. నర కి. చలంగారి యింటికి వచ్చే 

వాళ్ళు, చలంగారి కుటుంబం అప్పు డప్పుడూ ఆమెకి కొంచెంగా డబ్బు 

యిస్తుండేవారు. ఆ డబ్బు పెట్టి ఆ ఒకానొక మొగుడికి ఏ పండో 

ఫలమో కొని తీసు కె న. యిచ్చేది, తను తిండి మానుకొని కొన్ని 

రోజులు ఉపవాసాలే పడుకుంది. 

కొన్నాళ్ళు అట్లా జరిగాక ఆవిడకి వాళ్ళ వాళ్ళు డబ్బు పంపిం 

చడం మానేశారు. తిండికి కూడా మొగం వాచి పోయింది. అక్కడ 

నించి తిరిగి. ఎదో ఆ శమానికి: వెళ్ళింది. అక్కడకి వళ్ళి జబ్బు 

పడింది. పాపం ఆ ఆ శమం వాళ్ళే. సేవచే సీ ఆవిడను రెలు ఎక్కించి 

.వాళ్ళవూరు పంపేశారు. 

అప్పు డప్పుడు కొన్నేళ్ళకి అరుణాచలం వచ్చి చలంగారు 

వాళ్ళని చూస్తూ వుండేది. ఆ ఒకనొక మొగుడి కుటుంబ. యోగక్షేమాలు 

కనుక్కొని వాళ్ళతో ఒకటి రెండు రోజులు గడిపి వెళ్ళేది. 

ఆఅ ప్పట్లొనే (1952) బసవరాజుగారు వచ్చారు. “మాకో శిష్యుడు 

వొచ్చారు. ఆయనకి ఈళ్వరుడు కొద్దిపత్యంతో ఆననాలు చేయిస్తు 

న్నారు. నయమయింది. ఆయన. మనోస్టితి అదివరకు చాలా హీన 

స్థితిలో వుంది.. ఇంక ఆయన తిరిగి. ఉద్యోగంలోకి. 'సంసారంలోకి 

వెళ్ళరట.. ముందు ఎట్లా బతక గలుగుతారో కూడా తెలీదు. ఏమైనా 
! సరే వెళ్ళ నంటున్నారు. భగవాన్ చూసా నన్నారు. ఇట్లాంటివి జరుగు 
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తున్నాయి. 'ఆథవారాలలో అయనలో. ఎంత మార్చో: తన వొళ్ళూ 

మనసూ చూసి పొంగి పోతున్నాడు. క 

(దీషీతులుగారికి చలంగారి లేఖ 20.552) 

ఆయన వుద్యోగంలో వుండగానే ఆయనకి మెఫాయిడ్ జ్వరం 
వచ్చింది. మానసికంగా దెబ్బ తిన్నారు. చలంగారు అరుణాచలంలో 

వున్నారని తెలిసి చలంగారి కోసం వచ్చారు.. ఆయన్ని ఈళ్వరుడికి 

అప్పజెప్పేశారు. వచ్చేటప్పుడు ఆయన కొంచెం డబ్బు తెచ్చుకున్నారు. 

అది గాకుండా ఎన్నో లక్షల. పొటెన్సిగల హోమియోపతి మందులు 

తనతో తెచ్చుకున్నారు. ఏవో ఒంట్లో జబ్బులున్నాయని వాటిలో. బాధ 

పడుతున్నానని ఆయన అధి పాయం... ఆమందులన్నీ తీసుకెళ్ళి. ఒక. 

గోతిలో పడవేయ మన్నారు ఈశ్వరుడు. “నేను చెప్పినట్టు చేస్తే, 
నీ జబ్బు అంతా కుదిరిపోతుంది” అన్నారు. సరే చేసా నన్నారు 

ఆయన. అప్పట్లో పల్లాకుత్తుల్ కుటీరాలు, యోగులకి అద్దెల కిస్తూ 

వుండేవారు. అందులో ఒక కుటీరం. అధెకి తీసుకున్నా రాయన. ఆ 

కుటీరానికి చ్ నెలకి పావలా, 

= “చేలా అంటున్నారే మీరు ఆయనని ఆరేళ్ళ కిందట 

నేను రగ దగ్గరకి పంపాను శాంతి నిమ్మని నన్ను పట్టుకుం టే. 

ఆనాటి నించి భగవాన్కి అతుక్కు పోయినారు. ఇప్పుడు. పళశ్న 

లేకండా ఈశ్వరుడికి అర్చించుకున్నారు. ఆయన మా ఇంట్లో లేరు. 

వేరే ఏర్పాట్లు చేయించారు ఈశ్వరుడు. డబ్బూ కొంచెంగా వుంది. 

కాని ఆ డబ్బు వ్యవహారంకూడా మాఖర్చు వ్యవహారాలు నడిపే, 

ఈశ్వరుడే నడుపుతున్నారు.” . 
(దీషితుబగారికి చ చలంగారి లేఖ ?- రీ_ 52) 
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ఆయన చేత రోజూ తలారా స్నానం చేయించి యోగాసనాలు 

వేయించేవారు ఈశ్వరుడు. తన వంట తననే వండుకో మన్నారు. 
నాకు “పొయ్యి వెలిగించడం రాదు. వంట రాదు" అన్నా రాయన. 

నర్శకి దగ్గర నేర్చుకో మన్నారు. ఆయనకి గట్టి పట్టు కుదిరింది. గానీ 
ఆ బలహీనతలవల్ల ఏదో జబ్బు వుందని 660199910౧ వచ్చి అలవి 

మాలిన బాధలు పడు తుండేవారు. బిగ్గరగా ఎడుసూ అర్షరా(తి పరు 

గెత్తుకు వచ్చేవారు. అప్పుడు చలంగారు వాళ్ళు ఆయనకు ధైె ర్యం చెప్పి 

పంపించేవారు. మెల్లిగా ఆయన తన - కుటీరం ముందు ఒక చిన్న 

తోట పెంచుకున్నారు. ఆయనకి వంట చేయడం - అది చేత నయింది. 

చలంగా రింట్లో ఎదైనా ఒక ఆదరువు ఇచ్చేవారు అన్నంలోకి. తరు 

వాత ఆయన్ని సోమరిగా వృండకండా వీలున్నంత వరకూ పనిలో 

వుండ మనేవారు' ఈశ్వరుడు. రాట్నం తెప్పించి నూలు వడకమని 
ఆ నూలు ఖాదీస్తోర్సులో అమ్మించే. వారు. ఆ డబ్బు ఆయనకి 

అక్కరకి వచ్చేది. 

ఇంతలో. ఈశ్వరుడు శుక్రవారం మానవతిగారు. వసున్నారు 

అన్నారు. ఆవిడ వెనుక ఒకసారి వచ్చింది కానీ ఈశ్వరుడ్ని విశ్వ 

సించలేక వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ ఎలా వస్తుందని అందరికీ సందేహం. 

ఆమె ఆ శుకవారం రాలేదు. అందరూ "ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టు జరగ 

లేడే అని గొడవ పడ్డారు. అప్పు డాయన “చూడూ నేను శ్యుకవారం 

అన్నాను గాని ఈ వడ్రవారం అనలేదు. “అది నువ్వు స్పష్టం చేసి. 

మరి చెప్పాలి” అన్నారు షౌ తో. అలాగే అవతలి శుుకవారం 

వచ్చారు మానవతిగారు. కొన్నాళ్ళుగా ఆవిడ మ దాసులో వుంటు. 

న్నారు. ఇప్పుడు అక్కడి నించి వచ్చారు ఆమె. అప్పట్లో చలంగారికి. 

. సాధన కీవక వర్ద 1 జ్వరం వస్తుండేది. సరిగ్గా ఆ రోజున చలంగారికి 



[11 అరుణాచలం 81 

జరం వచ్చింది. “ఈశ్వరుడు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా చేశారా? 

_ అని దిగులు పడ్డారు మానవతిగారు. కానీ చ్నితం ఏమం కే ఆవిడ 

మరునాటి నించి ఈళ్వరుడ్ని విశ్వసించడం మొదలు పెట్టారు. 

మ్మ దాసులోనే వున్నారు గనుక తరచు వచ్చేవారు. ఆవిడతో బాటు 

చిన్నారావుగారు కూడా వచ్చేవారు. ఈళ్వరుడు ముందుగా చలంగారి 

చేత బై విలు చదివించారు. ముఖ్యంగా ఏది చెప్పినా బె బిల్లో సంగతులే 

చెప్పేవా రాయన. ఆ రోజుల్లో ఎవ రెవరు ఎవరుగా పుట్టారో, జన్మలు 

విశేషాలు చెబుతూ వృండేవారు.. 

4 

చలంగారు వాళ్ళు తిరువన్నామలై ఒచ్చిన కొత్తలో ఒక జటా 
ధారి వాళ్ళ. ఇంటికి వొచ్చేది,. అమ్మ ఆవిడకి ఏమన్నా ఫలహారం 

పెట్టేది. ఆవిడ తన రొంటినించి ఒక కృష్ణుడి బొమ్మని బై టికి తీసేది. 

ఆ బొమ్మతో కొంచెంసేపు మాట్లాడి, దాన్ని నాలుగు ముద్దులు పెట్టు. 

కుని, తనకి పెట్టిన ఫలహారాల్ని ఆ కృష్ణుడికి పెట్టి తరువాత తాను 

తినేది. ఆ తరువాత ఆ బొమ్మని భృదంగా మళ్ళీ రొంటిలో. పెళ్తేసు 

కునేది. ఆమెని వూళ్ళో అందరూ “శబరి” అని పిలిచేవారు. 

శబరి ఎండిపోయిన మోడు చెట్టులా వుండేది. కానీ ఆమె కళ్ళు 

మాతం ధగ ధగ లాడుతూ వుండేవి. ఆవిడ కాషాయం కట్టు కునేది. 

_పత్యేకం ఆవుల. దర్శనం కోసం (పతీ మంగళవారం షా వాళ్ళ 

ఇంటి వెనక జరిగే సంతకి వొచ్చేది. . 

శబరి వుండేది అరుణాచలేశ్వరాలయంలో. ఎక్కడ బడితే 

అక్కడ రో డ్రఘీద తిరిగేది. కానీ తలమీద గానీ, జఒంటిమీదగానీ 

లవలేశమంత దుమ్ము కనబడేది కాదు. అంత శ్నుభంగా వుండేది. 
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శబరి తనని గురించి చలం కుటుంవీకులకి చెప్పుకునేది. ఆవిడ 

మళయాకీ. చిన్నప్పుడే దైవభక్తితో అరుణాచలం వొచ్చేసింది. పెళ్ళి 
చేసుకోలేదు. ఆమె మాటలు. వింటూంటే ఎక్కడో మెదడు కొంచం 

10058 'ఐందనిపించేడి. ఎప్పుడూ ఎంత పారవశ్యంలో వుండేదో ! 
డాలీని చూస్తే. ఎంత సంతోషమో ఆమెకి! ఆమె చెల్లెలు అలా వుండే 

. “షారో, పారో నాతో మాట్లాడవా : పారూ | ఎన్నాళ్ళకి చూశాను 

న్న నాతో మాట్లాడవా ణ్” అని డాలీని చూసి అనేనరికి డాలీ 

యంతో లోపలికి వెళ్ళిపో రపేది. ఆవిడ రోడ్డుమీద వెళ్ళి దారినపోయే . 

వాళ్ళని తనకి ఏం కావాల్సినా ఆడిగేది. ఆమె ఎవర్ని ఏది అడిగినా 

సరే వాళ్ళు లేదనకుండా ఇప్పించేవా రామెకి. ఆవిడ జోలికి పోవడం 

హడలు ఆందరికీ, శాపం పెడుతుందని. 

“మా ఇంటికి వారానికి రెండుసార్లు ఒక యోగిని వొసో 
వుంటుంది. ఆమె మీరు రాసిన శబరిలాగు వృంటుం దనుకునే వాళ్ళం: 

ఇంతలో ఆమె అసలు పేరే శబరి అని తెలిసింది. ఆమెని ఈ రెండు 

మూడు ఏళ్లూ మేము “అవ్యయార్”. అని పిలుస్తున్నాం. 

. మొన్న ఆమె నాతో అంది “వుసిరికాయలు అడివిలో దొరికితే 

సీకు తెచ్చి. పెడతానులే” అని. ఆమె అడవుల వెంట. తిరుగుతో నూ 

వుంటుంది. నాకు ఉసిరిక పచ్చడి. పంపమని ' మీకు రాశానని మరిచి 

పోయినాను . ఎప్పుడో, నేను. “ఉసిరికాయ లేమిటి?” . అన్నాను. 

“నాకు. భగవాన్. కలలో 'కన బడి అడివిలో: వెతికి నీకు ఉసిరికాయలు 

తెచ్చి పెట్టమన్నారు” అంది. 
మళ్ళీ ఇవాళ వొచ్చింది. ఆ సంగతి ఎత లేదు. ఈ విధంగా 

తెలుపుతో వుంటారు భగవాన్. ఎంత దగ్గిరిగా వతి నిమిషం మనని 

కని పెట్టి చూస్తో వుంటారు తాను! నేనే అడిగాను: ఇష్టుడే. ఆమెని 
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“నెల్లి కాయలు ఏవీ? అని అం పే వెళ్ళిపోతో ఆమె “ఎంత వెతికినా 
కనపశ్ళేదు. నువ్వూ భగవాన్ ఇద్దరూ పిచ్చివాళ్ళ మల్లి వున్నారు. ఈ. 

కాలంలో ఉసిరికాయలు ఎక్కడ 'దొరుకుతాయి 2? అని నవిర్షింది. 

నేను ఉసిరికాయ పచ్చడి కోరడం గమనించి, నాకోసం 
ఆయన “అవ్వయారుతో చెప్పి ఉసిరికాయల కోసం వెతికించడం, 
నేను వొద్దంటున్నా మీచేత ఉసిరికాయ పచ్చడి. నాకు పంపించడం: 

అట్లాంటి కరుణ భగవాన్నించి ఎవరికి దొరుకుతుంది, భక్తులకి కాక, 

లోకంలోని ఐళ్వర్యమంతా మన వొళ్ళో ఆయన పోసినా, ఆయన 
కరుణని ఇంత గొప్పగా చూడగలమా ౪?” 

(దీక్షితులుగారికి చలంగారి లేఖ 1.10. కి 

వా" గృహానికి వొచ్చాక కూడా శబరి వొచ్చి వెళ్ళేది. 
నర్వ క్రి వాళ్ళ ఆమెకి కడుపునిండా భోజనం పెట్టి పంపించే వాళ్ళు. 

ఒజకసారామెకి ఏం తిక్క వొచ్చిందో గాని “నాకు అన్నం సరిగా 
॥ "క 

పెట్టటక్రదు. ఈ ఇంటి గలాయన కింక అన్నం సయించదు 
చూడండి” అనేసి వెళ్ళిపోయింది నిష్కారణంగా. ఆ రోజునించి 

చలంగారికి అన్నం నోట్లో పెట్టుకుంటే చేదు అనిపించడం మొద 

లైంది. జరిగిన సంగతిని ఆయన షాకి చెప్పారు. 

“ఇలాంటి వాటిని నువ్వెందుకు లెక్క. పెడతావ్ ?” అన్నారు. 

షా, అక్కడితో ఆ శాపం పోయింది, అప్ప టినించి శబరి న్యూ సెన్స్గా 

పరిణ మించింది. దాంతో ఆమెని ఇంటికి రానివ్వడం మానిపించేశారు 

నర్శకీ వాళ్ళు. 

అప్పటి నించి ఎప్పుడన్నా షా రోడ్డుమీద కనబడితే ఆమెని 
పలకరించేది శబరి. ఓసారి గిరి (పదక్షీణంలో అడియన్నామలై గుడి 
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గ్ షౌ కూచుని వున్నారు. అక్కడికి వొచ్చి గట్టిగా, ఆవ్యాయంగా 

షౌని పలకరించింది శబరి. 
కళై 

స్వామిని చూడడానికి వెళ్ళలేదా ?” అని షాని అడిగింది. 

“లేదు” ఆన్నారు షా, 

“నువ్వే స్వామివి. నువ్వు గుడిలోకి వెళ్ళడం ఎందుకు 2” 
అంది శబరి, 

ఇంకొకసారి షా గిరి (పదక ణం చేసి తిరిగి వొసోంటే శబరి 
రోడ్డుమీ మీద కనబడి షాని కావలించుకుని బుగ్గలు తడివి సంతోషం కన 
బరిచింది. ఆదే షా శబరిని ఆఖరిసారి "హడడం. తరువాత శబరి. 

ఎక్క_డకో వెళ్ళిపోయింది, కొద్ది రోజులకే మహాబలిపురం నించి 
శేష్మాడిమకానికి 'టెల్మిగామ్. వొచ్చింది, శబరి చనిపోయిందని. ఈ 
సంగతిని. తెలుగువారికీ, జగదీష్కీ చెప్పమని, ఆమె చెప్పిందట. 

_ తెలుగు సాపాత్యానికి ఒక దళలో గొప్ప చైతన్యం వెలిగి 
పోతున్న నమయంలో రచయితల్నీ, కవుర్నీ admire చేస్తో వారిని 
parody చేస్తో ఆ దారి వెంట తిరిగిన జలసుూ వాతం రుక్కిణీనాథశాస్తి 
గారు చల ంగారికి ఉత రం రాశారు. ఆయన 1936 వ సంవత్సరంలో 

చలంగా. రింటికి ఓం (పథమంగా వొచ్చారు. అప్పటినించీ ఆయన 

చలంగారి సే న్నహం వదలదు. కాస్ భగవాన్. దగ్గిరికి చలంగారు వచ్చి 
నప్పటి నించీ ఒక మహారచయితని భగవాన్ రాయకండా చేశారని 

భగవాన్ మీద. చాలా కోప గా 7 వుండేది ఆయనకి. ఇప్పుడు పుత్త రంలో 

ఇట్లా రాశారు. 

“ఉమాస సహనం” చదివే టప్పుడు. మీరు, సొకిస్ విభూతి 
కుంకుమ పెట్టుకుని కనబడుతున్నారు నాకు. మీరు నిజంగా ఇట్లా 
మారేరా? నా శేదన్నా (భమ కలుగు తోందా *"* అని. 
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అప్పుడు చలంగారు ఈశ్వరుడి గురించి రాసూ “నేను కాక 

పోయినా సౌరిస్ ఇట్లాంటి వేషంలోనే వుంది. మీరొక సారి రండి 

ఇక్క డికి. మీకే అర్థం అవుతుంది" అని రాశారు, 

“నేను వీలు చూనుకుని వసా” నని ఆయన తిరిగి ఉత్తరం 

రాశారు. ' _ 

అన్నీ వొదిలి ఇక్కడికి ఈ అడివిలోకి వచ్చేసినా “చలంగా 
డ ళీ గాని నభ . రెక్క-డ వున్నారా ?* అని వెతుక్కుంటూ ఒక రిద్దరు అప్పుడే కళ్ళు 

తెరుస్తున్న కుజ్జవాళ్ళు వస్తూనే వున్నారు. కొంత మంది కుజ్జివాళ్ళు 

' హృదయం తెరుచుకుని లేఖలు. రాసూనే వున్నారు. 

ఎవరయినా కష్టాలలో వుండి “చలంగారూ!: మేము కష్టాల్లో 

వున్నాం” అని రాసిన లేఖలు చలంగారు షాకి చదివితే “ఈశ్వరుడు 

వున్నారు. విశ్వాసం వుంచు కోండి, ధిర్యంగా వుండండి” అని 

రాయించేవారు ఈశ్వరుడు. మొట్టమొదటలో చలంగారు, “భగవాన్ 

వున్నారు” అని రాళారు. ఈశ్వరుడు “ఈళ్వరుడు" అని 601604 

చేశారు. “ఎట్లా రాయను ? వాళ్ళకి ఏ మర్గ మవుతుంది. ఇన్నాళ్లూ 

వున్నాడా, లేడా అని సండేపొస్తూనే వున్నాను. ఈశ్వరుడు లేడు 

అన్నాను. ఎందరో నా మాటల్ని. లోపలికి తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు 

వున్నాడని రా స్తే వాళ్ళు _పళ్ళ్ని స్తే ఏం చెప్పగలను ?” అని అడిగారు 

చలంగారు. 

“అప్పుడు ఈశ్వరుడు లేడనడం ఎట్లాంటి వాడికత్సి అయిందో, 

ఇప్పుడు వున్నా డనడం అట్లాంటి వాడికతే అవబోతోంది” అన్నారు 

ఈశ్వరుడు. ఆ తరువాత ఎవరన్నా (పశ్ని సే చలంగారు “ఈశ్వరుడు 

మా ఇంటికి వచ్చారు. మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నారు” అని తెలిపేవారు 
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వృత రాల్లో, అప్పట్లొ చలంగారికి దృఢవిశ్వాసం. అంతే కాదు. తనకి 

దొరికిన వెలుగు ఆర్తులకి అందచేయాలని ఆయన ఆరాటం. 

పోయినసారి మదానునించి వచ్చాక నాజీవితంలో గొప్ప 
మార్చు జరిగింది. ఆనాటి వరకూ .నాకు ఈళ్వరుడిలో నమ్మకం లేదు. 

ఇప్పుడు ఈశ్వరుణ్ణి తెలుసుకున్నాను. ఆ వైవాక్యం మీద (పళ్నలు 

వేస్తే తట్టుకోగల అర్హత ఇంకా రాలేదు నాకు. 

చిత మేమిటంటే... ఇదివరకు ఈశ్వరుడు ఉన్నట్టు లేడు 

. అంటే నామాట ఎవరూ నమ్మలేదు. ఈనాడు ఈశ్వరుడు నిశ్చయంగా 
ఉన్నాడు అంటే. ఎవరూ నమ్మటం లేదు. “సీ మొహం సీకెట్టా తెలు 

సాడు ఈశ్వరుడు 2” "అంటున్నారు పరమ భాగవతోత ములై న చింతా 

దీక్షిత (పభృతులు. నా పుటకతో పుట్టిన తల నెప్పుల్ని కుదిర్చారు భగ 

వాన్. నా కింకా శకి రాలేదు. ఇంకోరికి దారి చూపేందుకు. కానీ 

ఈశ్వరుడి నించి తెచ్చి వారి దారిమీద వెలుగు పడెయ్యగలను. 
=. విచ్శితం  ఏమిటంకే_ సావధానంగా చదవండి. ఇక్కడ 
నేను గట్టి సాధన చేస్తున్నాను. సాధనలో ముఖ్యభాగం - ఆలోచించక 

పోవడం. మా మనో నాళానానికి ప్రారంభ పాఠం___ ఆలోచనల్ని 

ఎక్కడి కక్కు డ తెగకొట్టటం. ఇప్పుడు నాకేం మిగిలాయి? ముఖ్యం 

జ్ఞాపకాలు. వాటిల్నించి మేలుకొని ఈ _పపంచాన్ని ఒక కల. లాగు 

చూడడానికి (పయత్నించడం. మేలు కున్నామా మేలుకో గలిగామా 

ఆ మెలుకువ స్వర్గాన్ని మించిన ఆనందంలోని.__ కాంతిలోకి. ఆలో, 

" చనలు అజిగినకొద్దీ (వుత._ అణగడం కాదు. నాశనం కావడం) 

౪ ద్వారాలు కొద్దిగా తెరుచుకొని అమృతం వర్షిస్తు ౦ది. 

ఆ ఆ జ్ఞానవిద్యుళ్ళకి .. ఆధ్యాత్మికానుభవం. “జరిగిన. . రోజున. 

కట్టుకునే అంతః. శక్తి కోసం నా, చేత తీవమైన శరీర 'మనోసాధనలు 
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చేయిస్తున్నారు. కఠిన పత్యం, ఒక చేపగాని, ఆవకాయిగాని (మిరప 

కాయ, చింతవండు) ఇవన్నీ చూసి ఏడా దయింది. నేలమీద ని(ద. 
ఇట్లా అన్నీ. 

రా ణీ 

ఇంతకీ మీకెందు కిట్లా తిరిగింది. ఆధ్యాత్మీకం మీదికి. తప్ప 
౧ 

శండా రండి. 

సౌరిస్ చాలా గొప్పస్టితిలో వుంది. మీ రిక్కడికి రావడాని'కె నా 

ఈళ్వరానుజ్ఞి కావాలి. ఆయన్ని అడగండి” 

(జ. రుకిిణీనాధశాన్తిగారికి చలంగారి లేఖ 80-5-92) 

ఈ లేఖని సుదీర్గ 0గా ఉదహరించడానికి కారణం ఆనాటి చలం 

గారి మానసిక స్థితి సులభంగా అవగాహనకి వస్తుంది గనుకనే. 

అప్పట్లోనే శకుంతల వొచ్చారు. శకుంతల బెజవాడలో నర్చుగా 
పనిచేస్తున్నారు. చలంగారు తిరువన్నామలై ' వొచ్చాక వాళ్ళని చూడ 

డానికి వొచ్చా రామె. ఆమె చలంగారూ వాళ్ళని చూడగానే “జనక 

మహారాజు ఈ సంసారమూ. రాజ్యమూ ఇవన్నీ నా కెందుకు: హాయిగా 

అడవుల్లోకి పోయి తపన్సు చేసుకోక___ అని ఎవరికీ తెలియకండా 
అడవుల్లోకి వెళ్ళారట___ కొంతకాలం అయ్యాక చుట్టూ చూసేసరికి 
తన భార్య. తన పిల్లలు. తన సభికులు, (వజలు.. అంతా అక్క. 

డికే వ వొచ్చి ఆయన చుట్టూ చేరారట. ఇంక అడవిలో, ఎందుకు వుండ 

"టం. నా రాజ్యం నేను చేసుకోక అని జనకమహారాజు మిథిలకి తరలి 
వెళ్ళారట. అట్లానే బెజవాడలో అంత పెద్ద సతంలా వున్న ఇల్లు 

మీరు నొదులుకొని వొస్తే ఇక్కడా మీ చుట్టూ జనం పోగయారు” 

అని నవ్వారు. 

_ శకుంతలకి ఈళ్వరుడు మీదగాని, ఏ దేవుడు మీదగాని భకి 

లేదు. ఆ|ళమానికి కూడా వెళ్ళేది కాదు. చలం కుటుంబం మీదే 
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గింది. చలంగారిలో ఎంత విశ్వాసం ఆం పే ఈశ్వరుడు చెప్పినదానికి 

జ, ఓక పొల్లు కూడా వ్యతిరేకంగా చేసేవారు కా దాయన. 

ఒకసారి చలం మహర్షి, నర కి సొరిస్ స్కాంధా శమానికి 

బయశ్రేరారు. వాళ్ళు స్కంధాశమం దోవలో వెడుతున్నారు. తన 

దోవని తాను వెడుతున్న కొండజ్నెరి ఒకటి వెనక్కి. తిరిగి వొచ్చి 
చలంగార్ని కాలిమీద కుట్టింది. అది ఆయన జాతక లక్షణం కాటోలు ! 

ఆయన పెదిమల దగ్గర నించి కమిలిపోయి నీలంగా అయి పోయారు, 

వొళ్ళంతా చెమటలు "59 పోతున్నాయి. వొళ్ళు చట్టబడి పోయింది, 

ఆ కొండకెరి కుడితే అయిదు నిమిషాలకన్నా మనిషి బతకడు. 
కొండ మధ్య దోవలో ఎక్కడికి పోతారు ? 

చలంగారి లుంగీ చించి విషం ఎక (కుండా కాలికి తట J 
వేశారు షౌ. నర్యకి చేత స్కంధాకదుం నించి విభూతి శె సలి 
వేయించారు ఈశ్వరుడు. విషంవల్ల సీరసించి చతికిలబడీ వున్న చలం 
గార్ని “లేచి నడు” అని ఆజ్ఞాపించారు ఈశ్వరుడు. వెంటనే లేచి చలం 
షౌ భుజం పట్టుకుని నడిచారు. ఆ కోండ రాళ్ళ లోంచీ అతివేగంగా 

చలంగార్భి కిందికి దింపుకుని వొచ్చారు షొ. ఆళమం వాళ్ళ 
విరోధం వ వలన ఆ(శమం డాక్టరు పిలిచినా రాలేదు. చలంగారి 

ఇంటికి తీసుకుని వొచ్చారు, పాముల మంతం వసే అతనికీ కబురి 

వెట్టారు. 

చలంగారికి ఒకటే & డోకులు, విరేచనాలు పట్టుకున్నాయి. పలు! 
క్షీణించి పోయింది. గ్రూకోజ్ ఇద్దా మంటే చిత to 

వేసుకుని బజొరు వెళ్ళింది. విషానికి వీరుగుడు ఇద్దామని చూస్తే ఇంట్లో నిమ్మకాయ లేదు, దో బట sg 
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చలంగారు “అవేవీ చూనుకోకండి. భగవాన్కి నమస్కారం చెసి 

మీరు “మమ్మల్ని (పదక్షిణం తీసుకు వెళ్ళండి” అని (హార్థించండి” 

అని చెప్పి ఎట్టా వెళ్ళాలో దారి తెలిపారు, వాళ్ళు అట్లాగే గిరి (వద 

&ీణం వెళ్ళి తిరిగి వచా ఇరు. తిరిగి వచ్చి “మాకు” ఏమీ కష్టం అని 

పెంచ లేదండి. మేము సరిగ్గా సరానరి ఈ దారి నించి వెళ్ళి ఎటు 

పోవాలా అని చూసోంటే ఆ మలుపు దగ్గిర ఒకాయన కనబడ్డారు? 

ఆయన మమ్మల్ని తెలుగులో పలకరించి “ఎక్కడికి వెడు తున్నారు. 

అని అడిగారు. మేము మా సంగతి చెప్పి ఇట్లా గిరి పదక్షిణం వెళ్ళ 

డానికని బయల్రేరాం అని చెప్పాము. 

“అయితే నేనూ గిరి పదక్షిణాని కే బయల్దేరాను. “నాతో రండి” 

జిన్నా రాయన. తన పేరు శివ పకాళం పిఛ్ళే అని, భగవాన్ పూర్వం 

గిరిపదక్షిణం తిరిగేటప్పుడు తాను వెంట వుండి తిరిగే వాడినని 
చెప్పా రాయన. తరువాత భగవాన్ ఎక్క డెక్కడ ఆగేవారో, ఏ ఏ 

చోట ఏం చేశారో మాకు తెలుపుతూ గిరి అంతా మాతో పాటు 

చుట్టారు. ఊళ్ళోకి వచ్చిన తరువాత “నేను ఇక్కడే వుంటాను. మా 
ఇల్లు ఇక్కడే వూళ్ళోకి వచ్చారుగా మీకు దారి సులభంగా తెలుస్తుంది 

కదా” అని వెళ్ళిపోయారు. మేం వొచ్చేశాం” అన్నారు వాళ్ళు. ఆ 

శివ పకాశం పిశ్ళే ఎన్నడో చచ్చిపోయారు. షొ వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం 

చేసింది. పైగా ఎంత అదృష్ట మో వీరేశలింగంగారికి. శివ _పకాళశం 

భగవాన్ అనుభవాలు కబుర్లూ చెబుతూ, (పతీ చోటూ చూపుతూ తీసుకు 

వొచ్చా రాయన్ని. ఆ తరువాత వీరేశలింగంగారు వాళ్ళ వూరు వెళ్ళారు. 

కాసి చలంగారికి వుత్త రాలు రాస్తూనే వున్నారు. 

ఈశ్వరుడి మాటల్ని (ఆయన ఏం వుర్దేశించేవారోకాన) 

చలంగారు వాళ్ళు ఇంకో విధంగా అర్దం చేసుకునేవారు. దాంతో చాలా 
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సారు ఈశ్వర వాక్కులు తారుమారు అయినట్లు కనిపించేవి. వీరేశ 

లింగంగారు రెండేళ్ళలో వొచ్చెసున్నారం పే ఎప్పటికీ వుండిపోవడానికీ 

వొచ్చేనున్నారన్న భావన కలిగించింది చలంగారు వాళ్ళకి. ఈశ్వరుడు 

చెప్పేవి కొన్ని జరిగేవి కావు. అవి ఇంకే ౧12౧6లోనో జరిగేవేమో, 
కారణం ఏమంటే అవి అబద్దం కావు. కొన్ని ఇవి జరగడం 

అసాధ్యం అని ' చలంగారూ వాళ్ళు అనుకునేవి జరిగేవి. ఈ విష 

యాన్నె చలంగారు వీరేశలింగంగారికి ఒక లేఖలో ఇలా రాసారు. 

“మనం (పళ్నలతో సమీపించేది ఈశ్వరుడి నని మరిచి 

పోకూడదు. ఆయన జో్యోతిష్కులు కారు. మన కో ర్కెలవల్లా చెల్లిం 

పుల వల్లా ఆయనని ఏమీ తిప్పుకో లేం. ఆయన నించి ఒక మాటని 

కూడ తప్పించుకోలేం. ఆయన ఎదుయినా జరుగుతాయి అంటారు గాని 

ఎప్పుడు జరుగుతాయో సాధారణంగా ఆయన ఎవరి విషయంలోనూ 

చెప్పటంలేదు. ఆయ నన్నవి కొన్ని జరగనట్టుగా, అసాధ్య్యాలుగా కని 

పిసాయి. కానీ జరుగుతాయి. ఎట్లా జరుగుతాయా వూహించలేము. ఒక. 

వేళ జరిగినా ఏ ౧1౧6లో “జరిగాయో మనస్సుతో conceive 

చేయలేం” అని. 

ఈళ్వరుడు తాను చెప్పింది ఏదయినా జరక్క_పోతే “జరక్క 

పోతే మీకేం నష్టం 2? అని అడిగేవారు. వాళ్ళకి ఈళ్వరు డెందు క్ర 

చెప్పాలి అనిపించేది. “కొను, అట్లా చెప్పాను. దీంట్లో నిజం చెబితే 

హోని చేస్తుంది కానీ ఫలితం లేదు. అట్లాం టప్పుడు క "కాదు అని చెబు 

తాను” అనేవారు. ఇన్నిట్లోనూ పదో అ(గాహ్యమెన సత్యం 

వుంది. మాటలోనే వుంది అసత్యం. అసలు మాట అన్నదే అసత్యం. 

కనీ వినీ ఎరగనివి, ఊపొంచనివి, ఊహించుకో లేనివి, ఆయన జరుగు 

తాయంటే జరిగాయి. ఏవయినా పేను, ఫెయిల్, ఠాక, పోక ఇత్యాది 
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స్వల్చ విషయాలే తప్పాయి. అంపే ఇలాంటి చిల్లర మల్లర విషయాల 

మీద ఈశ్వరుడి పె విశ్వాసం ఆధారపడి వుండకూడ దనిపిస్తుంది. 

అసలు దొంగ వేదాంతుల కుహానా వెఖరు లవల్ల ఈ కలికాలంలో 

ఈశ్ష్ణరుడన్న భావన తేలి కయిపోయింది. ఈనాడు లోకంలో ఈశ 

రుడు అం పే వున్న భావన ఏమిటో శాస్త్రిగారికి. చలంగారు రాసిన 

ఉత రంలో చూడొచ్చు. 

“ఈ యుగంలో తన మతాన్ని (పచారం చేసేందుకు మన నోటి 

బక్క- పీనిగలు దొరకారు ఈశ్వరుడికి. మనం ఆయనలో విశ్వాసం 

వుంచుకోవాలం పే మనకి తను ఈళ్వరుడు అని చెప్పుకోవాలి. ఈశ్వ 

రుడే నని రుజువు చేనుకోవాలి. సందేహాలు తీర్చాలి. అలకలూ, 
తిట్లూ భరించాలి. నిరంతరం వుపకారాలు చేసూనే వుండాలి. ఆ ఉప 

కారాలూ ఆలళ్యం కాకూడదు. ఆ ఉపకారాలు మనని బాధిస్తే తీసేను 

కోవాలి. (పతి రోజూ మనకి కొత్తగా విశ్వాసం చెప్పుకుంటోవుండాలి. 

బాధ లన్నీ తీసెయ్యాలి. తను బాధించకూడదు. ఉండి ఉండీ మనని 

పొగడాలి. మనతో (పల్యేకం _మాట్టాడాలి. అన్నీ చెప్పాలి. పూర్వ 

జన్మలూ. భవిష్యత్తులూ ఉన్నాయని ధైర్య మివా్యాలి. ఇంకా ఎన్నో. 

ఇవన్ని ఆయన చే సేనే మనం ఈశ్వరు డని అంటాం. _పేమిసాం. 

ఎడుస్తూ కొంచెంగే సీపు భజనలు చేసాం.” 

ఇన్నిటి వెనకాల కనిపించేదేమం పే పెపై విషయంమీద Rely 

కాకండి. మీ ఆచరణలో, అచంచలమైన "విశ్వాసంతో నన్ను పట్టు 

కోండి” అని ఈశ్వరుడు వృద్రేశించారని. మాట ల్లో చెప్పడం అంటూ 

వస్తే ఎవరు చెప్పినవైనా తప్పక తప్పవు. ఆరోజుల్లో షౌ అనేదిలేదు 

ఈశ్వరుడే. ఒకమాటతో విశ్వాసం. తలకిందులయిపోయే బలహీనులు 

ఈశ్వర రాజ్య (పవేశానికి ఎ ఎలా అర్హ లవుతారు? నలిగి నలిగి జీవిత 
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రధచ్చ్శకాలకింద నెత్తురు లోడ్చాలి. పరితపించి పరితపించి అర్పణతో 

అపార కృపానిధియెన (పభువుని చేరాలి. ఆయన రూపంలో వచ్చి 

నంత మా(తంలో సాధన లేకండా ఎవరికీ లభ్యపడదు. అందుకే 
ఇలా చిన్నచిన్న వచోవా్యఘాతాలతో (మాట తప్పింపులతో) గుం 

పుల్ని జల్లెడ ప'కైవా రనిపిస్తుంది. నాకు అవయినా తప్పిపోయినట్లుగా 

కనిపించేవి పెకి. ఏ కోజంలోనో జరిగిపోయేవి, ఇక సత్యపుటస్పి, 

త్యాని శంకించటం ఎలా? ఈ (పపంచ న్వప్నంలో ఈశళ్వరు డొకడే 

అక్షర సత్యం. ఆ ఈశ రుడే (పత్యక్షంగా నడుపడం అరుదై న విష 

యం. అదే చలంగారి కుటుంవీకులకీ, విశ్వాసులకీ, ఆర్హు లకీ పట్టిన 

మహద్భాగ్యం. 

జీసస్ _(పేమతో విశ్వాసాన్ని బలాన్ని ఇచ్చి నడిపారు అపో 

స్తలుల్ని. అప్పట్లో ఛాయామా(త వ్యకి త్వం వున్న షాకి ఎవరన్నా 

వసే వాళ్ళని ఈ వెలుగు మార్గంలో వాళ్ళకి బలం ఇచ్చి నడిపించాలసీ, 

వాళ్ళు నడుసారని ఆశ వుండేది. వారి నేవిధంగా కళ్ళు తెరిపించి నడి. 

పిద్దామా అన వుద్దేశం వుండేది అప్పుడు ఆమెలో. 

ఈశ్వరు డున్నారా అని ఎవరన్నా వుత రాలు రాసినా బాధలో 

వచ్చినా వాళ్ళకి ఉత్తరాల వల్లో ఇక్కడికి రావడం వల్లో. సహాయం 
జరిగేది. ఇంక చలంగారూ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఉత్సాహం, విశ్వాసం చూ స్తే 

ఇంక వాళ్ళు ముందుకి నడుసారు, ఈ వెలుగులోంచి తప్పుకోరు అని. 
పించేది. కానీ ఇక్కడి వేడిని. భరించలేక . కొద్దిరోజుల్లోనే జారుకునే 
వారు. కానీ కొంతమంది చివరి వరకూ నిలిచారు. 

న ఈశ్వరుడు వున్నారు. ఆయనని నమ్మినవారికి ఓదార్పు. వుంది. 
అన్న. గొప్ప assurance (ఆశయం చలంగారూ వాళ్ళందరికీ 

వుండేది. సీ సమస్యలు వున్నా, ఏ [పళ్నలు వున్నా. వాళ్ళ జీవితాలలో. 
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గానీ, బాధలతో పరితపిస్తూ వారికి ఉత రాలు రాసే వారికి గానీ ఈళ్వ 

రుడే గొప్ప పరిష్కారమూ, ఓదార్పు అయి పోయారు. కానీ ఈ ళు 

రుడ్ని తీనుకో లేనివారు ఎంత 'వుత ములై నా, ఎంత మంచి వారై నా, 

స్నేహంలో ఏ ఏ లోపం చూపించక పోయినా ఇక్కడ ఈశ్వరుడి 

వేడికి తట్టుకో లేక ఈశళ్వరుడితోనే కాదు,  చలంగారితో కూడా విరో 

ధించి వెళ్ళిపోయే వారు. చలంగారు “ ఈ శ్వరుడితో విరోధిసే నాతో 

కూడా విరోధించాలా?” అనేవారు నవ్వుతూ. ఆ విధంగా ఎంతమంది 

స్నేహితులు వాళ్ళకి దూర మెపోయారో: ఎందుకం టే ఆరోజుల్లో 

ఈశ్వరుడ్ని విశ్వసించకపోతే "ఇంకో విధంగా నిలవడానికి వీలు. లేనం 

తగా ఈశ్వర మయమయి పోయింది, చలం గారింటి వాతావరణం. 

ఇదంతా విసీ, రం కాబోతోందసీ పెద్ద ఆ|శమంగా రూపొంద బోతోం 

దనీ ఈశ్వరుడు చెప్పేవారు ఆ రోజుల్లో. దానితో చలంగారు వాళ్ళకి 

ఎలాంటి 1662 వచ్చిందంటే ఇది. వ అరవిందా శమం లాగో పెద్ద 

institutionల అయి పోతుందనీ. అక్కడికి మల్లే ఒక _కమపద్ద 

తిలో ఇది నడవ జోతుందనీ అనుకునే వారు. కానీ అట్లా institution 

కావడం వాళ్ళివరికీ ఇషంలేదు. అటా అవబోతున్నప్పు డల్లా ఈ నాటి 

దాకా ఏదో అడ్డు వచ్చి అది కాకండా పోతుంది. తరువాత కొందరు 

జ్ఞానులు కలిసి వుండ బోతున్నారు. ఎక్కడాలేని గొప్ప ఆ(|శమం 

అవుతుంది అనే వారు ఈశ్వరుడు. కానీ అట్లా కూడా జరగలేదు. అది 

ఎప్పుడు జరగ వోతుందో తెలీదు. జరిగిందే మో కూడా మనం గురి ౦చ 

లేం. జ్ఞానిని కొలిచే తూకాలు మన మనోలోకంలో లేవుకదా. 

తరువాత అప్పు డప్పుడు ఒక్కొక్క 6266లో తమ లోపల 
ఏదో ౧8558266 తెరచుకుని కొంత కొంత లోపలికి వెడుతున్న ట్లు 

అనిపించేది షౌకి. 
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 ఆ(శదుంవాళ్ళుచలంగా రెంటికి పోకూడదని అప్పటి కింకా 

ఎవరికీ ఆంక్ష పెట్టలేదు. ఇంతలోకి జగదీష్ అనే గుజరాతీ అబ్బాయి 
“ఆశ్రమం నించి ధజనకి రావడం ఆరంభించాడు. అతను చిన్నతనంలో 

“భగవాన్ దగ్గరకి కల్చిదం(డులకో వచ్చాడు. లోగడ ఆశ్రమం గేట్లు 

మూసేవారు కాదు, ఇప్పుడు మూయడం మొదలు పెట్టారు. ఆ కాలం 

నించీ రా రాతి క 80 గంటలకే ఆ 5 శమ మంలో భోజన సమయం. చలంగా 

రింట్లో భోజనాలు కాంగానే భజన చేయ 

పాట జగదీష్ వచ్చే 
డం ఆనాట్ నించి కూడా పరి 

సరికి చలంగా రింట్లో భజన అయి పోయే 

అతను రోజూ ఆలన్యంగానే వచ్చేవా డు. క రోజు అతన్ని చలంగారు 

“ఎందు. కాలస్యంగా వస్తున్న వని అడిగారు. ఆ(శమంలో భోజనం 

చేసి. బయలుదేరే. సరికి గేట్లు వేసి వుంటున్నా యని, అందువలన 

. చీకట్లో పాలితీర్ణం వై పృనించి వస్తూవున్నా నని చెప్పా డాతను. అతని, 

“మనన్ను చంచలం అయి పోతున్న, సమయంలో భగవాన్ అతనికి 

_వోనువ్వు వాళ్ళ భజనకి వెడుతూండ” మని ఆధేశించా రట. చూడ 

టానికి .కూడ కొంత వెజ్జివాడి లాగ 
ఆంత. శోద్దగా రావడం చూపి 

వుండే వాడతను. అతను 

చలంగారు వాళ్ళు తమ భజన. అయిపో 

యినా గూడా ఆతను రాగానే మళ్ళీ, భజన ఆరంభించేవారు. గుజరాతీ 

భజనలు, నామావళులు చేశేవా డతను. అతనితో. భజిన ఎంతో 

.. వుత్సాహకరంగా వుండేది చలంగారూ వాళ్ళకి. .ఆ తరువాత. ఈళ్వ 
రుతు అతను పూర్విగా అన్నిటినీ త్యజించి _బహ్ముచారి కాబోతున్నా 

- డని చెప్పారు. . 

ఎ. ఈళై కరుడు వచ్చిన కొత. లోనే జానకీ, పన్నీ ఇక్కడికి రావాలని. 
ర ల నద్యుకుండా వెళ్ళిపో యింది. ఆ 
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తరువాత రంగీ వచ్చాడు, రంగకి ఎంత సంతోషమో, మళ్ళీ తను: 
మామయ్యా వాళ్ళందరినీ చూసినందుకు, “షౌ మళ్ళీ ఇది వరకు 

మళ్రేనే మనమంతా ఇలా కలుసుకుంటూ వుంటామా?” అని అడిగే 

వారు. ఇంక చలంగారు ఆతను గోలలు, కథలు చెప్పుకోవడాలు, 

నవ్వుకోవడాలు. ఎంత హడావిడో, ఇంటి కంతా ఎంత సందడో' 
చెప్పలేం, .. 

అప్పట్లో రంగ కండి "పంతులు? కలకత్తాలో వుండేవారు. 

త్వరలోనే ఆయనకి బెంగుళూర్ బదిలీ అయింది. రంగవెళ్ళి షౌ చాలా 

గొప్పస్టితిలో వుందని వాళ్ళతో చెపే ్ప సరికి పంతూలూ, రంగ చెల్టెలు 

నిర్మలా ముందుగా షాని హా చేందుతు వచ్చారు. : 

అంతకు ముందే నిర్మల చలంగారికి గోల పెడుతూ వుత రం 

రాసింది... తన డేహబాధల గురించి, అక్కడ ఎవరయినా యోగులు 

కుదిర్భేవా రున్నారా?._ అంటూ. అది ఈళ్వరుడు రాకమునుపు 

రాసింది. ఈళ్వరుడి గురించి షొ, చలంగారు వాళ్ళకి చెప్పాకు. 

నిర్మల ఆరోగ్యస్థితిని చూచి చలంగారు చాలా జాలిపడ్డారు “ఈశ్వరా! 

ఆమెకి నయం చెయ్యరా?”___ అని అడిగారు “ఆవిడ నాలో విళర 

సిసే తప్పకండా నయం చేసాను” అన్నారు ఈళ్ళొరుడు. ఆవిడ తప్ప 

కండా విశ్వసిసానంది. వాళ్ళు వెళ్ళి పోయారు, 

ఇంతట్లోకి జలసూ తం రుకి్మిణీనాథ శాస్త్రిగారు. వచ్చారు. 

ఆయన వెంటనే ఈళ్వరాగమనాన్ని పూర్తిగా విశ్వసించారు. ఇప్పుడు 

ఆయనలో ఎంతో మార్చు కనపడు తోంది, వూర్ణం కొంచెం వెట్టి 

వాడి లాగ వుండే వారాయన. ఆయన వేషం ఓ చిన్న పిల్లకి 

వేషంలా వృండేది పూర్వం. ఇప్పుడు పదహారణాల (శో తియ్య బాహా త్రి 
ణుడీ లాగ తయా రయ్యారు ఆయన, ఫాలాన విభూతి రేఖలతో 
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కుంకుమ బొట్టుతో. ఆయన తాను గశ్రీవిదోకిపాసన చేస్తున్నట్లు 

చెప్పారు. శ్రీవిర్యో పాసన గురించి ఈశ్వరుడ్ని అడిగారు. “అది మహో 

మంతం. చాలా జ్యాగత్తగా ఎంతో నిష్టతో చెయ్యాలి. మీ గురు 

వెట్లా వువదేశించారో, ఏ ఆదేశాలు ఇచ్చారో జ (పకారం చెయ్యండి. 

ఏ 'మహామం[త మయినా కోరికతో చేసే టట్లయిళే చాలా నిష్ట అవ 

_ సరం. కానీ ఏ కోరికా లేకండా చేసే బట్లయిశే ఏ నిష్టా అవసరం 

లేదు” అని చెప్పారు ఈశ్వరుడు. 
“నే నే కోర్కెతోటి చెయ్యట్లేదు మా గురువుగారు వుపదేశిం 

చారు. ఆయన ఆదేశించినట్లు చేసున్నాను” అన్నారు. శాస్త్రిగారు. 

“ఐతే ఫరవాలేదు. మీరు ఆయన చెప్పినట్లు చెయ్యండి” అన్నారు 

ఈశ్వరుడు. | 

_ ఇంక శాస్త్రిగారు మడాను వెళ్ళిన తరువాత (పతీ వాళ్ళకీ 

ఈశ్వరుడి గురించి చెప్పేవారు. “మీరోసారి తిరువన్నామలై వెళ్ళి 

ఈశ్వర దర్శనం చేనుకు రండి. జన్మ ధన మవుతుంది” అన్నట్లుగా 

చెప్పేవారు. అట్లాగే ఆయననించి విని చాలామంది ఉత్తరాలు రాసే 
వారు. చాలామంది వచ్చి దర్శించుకుని. వెళ్ళేవారు... మదాను 

(పాంతంలో ఈళ్వరుడి గురించి ఎక్కువగా తెలియడానికి. శాన్ర్రిగారే 

_ కారణం, ఆ (పచారానికి ఇంక తిరుగు లిదు.. ఆయన ఆ పనిని 

గొప్ప 2621 తో చేసేవారు. “ఈశ్వరుడి పతాకాన్ని ధరించి 

మూర్చాన్ని, మోహాన్ని జయించడానికి "మృదువైన యుద్దాలు చేసే 

యోధులం కావాలి మనం” ఆని చలంగారి ఆకాంక్ష అయితే “మనని 

ఆర్థం చేసుకున్నా, చేసుకోకపోయినా మన గొంతు వినే వాళ్ళకి 

ఈశరవాణిని - వినిపించడం మనకి వృత. మమైన ధర్మం” అన్నది 
శాస్త్రిగారి వుద్యమం. పనిపెట్టుకు వెళ్ళి “పదిహేను రూపాయలకి 
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చూచుకోకండి. మీరు వెళ్ళి ఈశ్వర దర్శనం చేనుకోండి” అంటూ 

'వింద రెందర్నో ఈళ్వర దర్శనానికి 1౧90116 చేసెవారు.. 

శాస్త్రిగారు అరుణాచలం వచ్చినప్పు డల్లా ఈ ళ్వరుడ్న్ని ఎన్నెన్నో 

విషయాల గురించి అడిగి తెలుసుకునే వారు, “ముఖ్యంగా కవులూ వ రి 

పూర్యజన లూ, క వితామూల్యాలు, సాహిత్యాన్ని గురించిన అంశాలు 

అనేకం శాన్తిగారితో సాగిన ఈళ్వరవాణిలో చోటు చేసుకునేవి. 

ముఖ్యంగా గ్ చుట్టూ ఎవ రెవరు వుండేవారో అపోస్తలులు ఏఏ 

జనులు ఎతారో ఆ రోజుల్లో రాయించి పెట్టారు ఈశ కరుడు, భారతం, 

భాగవతం. ఇంకా ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు చదివించారు ఈశ్వరుడు 

చలంగారు . వాళ్ళచేత. భారతం చది విస్తూ దానిలోని ఒకొక్క 

character మీద ఈశ్వరుడు మాట్లాడేవారు. శాస్త్రిగారు బాలా కుతూ 

హలంతో ఆయన్ని (పళ్నలు వేనేవా రు, అప్పుడు చచంగా రింటి 

వాతొవరణం చాలా హడావిడిగా, సరదాగా వుండేది. 

“నర్తకి అన్నం వొడ్డిస్తూ శా స్త్రిగారీ వద్దకు వొచ్చి “అన్నం 

వడ్డించ మంటారా?” అని అడిగేది, “అన్నం పర(బహ్మ స్యరూపం 

ఇట్లా పెట్టమ్మా” అనేవా రాయన. “పప్పు వొడ్డించనా శాన్తిగారూ 2” 

అంపే' “నేను _బాహ్మడి నని మర్చిపోయా పమిట 1” అనేవారు: 

“నెయ్యి వేను కుంటారా ? అని అడిగితే “ఆ, తీసుకురా అమ్మా. 

చూస్తా వేమిటి “ఆజ్యధారయాి అని భగవాన్ ఎందుకు చెప్పారు ? 

ఇంతకీ భగవాన్ చెప్పింది ఏమిటంటే. అన్నంలో పప్పు వేసుకుని 

ధారగా నెయ్యి వేసుకుని సరళమైన చింతకాయ పచ్చడి వేనుకుని 

తినమని” అనేవారు. “సాంబారు వేనుకుంటారా *” అంటే సాంబ 

శబ్దం నా కెంతో (పియమెంది అమ్మా” అని జోక్ చేసే వాట. 
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_ “ఇప్పుడు భోజనానికి పోయేప్పుడు పిలవడానికి ఎవరూ లేరు. 
శాస్త్రిగారు మా కన్నా ము మందే కూచుంటారు పీట మీద ___ జంధ్యం 

సవరించుకుంటో, “నర కీ” తీసుకురా వొడ్డించు”. అంటో. 

(కురంగేశ్వ కి చలంగారి లేఖ 27_1- dT) 

శాస్త్రిగారు ఈళ్వరుడ్ని “నన్ను హైదరాబాదు promotion 

మీద మార్చించంతి. ఎప్పుడూ ఈ ఉద్యోగమేనా 2” అంటూ వుండే 
వారు. తరువాత ఒక లాం బెట్టా కొనాలని ఈశర్వరుడ్ని అడిగారు. ఆ 

మాటకి ఈశ్వ రుడు ఒప్పుకో లేదు. _ మాంచి రచదాక్షమాల 

తెప్పించు కుంటామండీ అన్నారు. దానికీ వొప్పుకో లేదు ఈళంరుడు. 

“ఏమిటీ, మాకు _టాన్స్ఫర్లు ఇవ్వరు, లాం బెట్టాలు కొననివ్వరు. 

చివరికి రుదాక్షమాల అడిగితే అదికూడా ఇవ్వరూ” అనేవారు 

తమాషాకి. 

శాస్త్రిగారికి షౌ అన్నదే లేదు. ఉన్న దల్లా షా రూపంలో ఒక 

 ఈశ్వరుడో, ఈశ్వరియో. ఆయన “అమ్మా” అని పిలిచేవారు ఆమెని, 
_. షాసాధన (ఆ రోజుల్లో నిరంతర సమాధిలో వుండేవారు. 

సాధన (పత్యేకంగా ఏమీ జరుగలేదు. ) disturb కాకండా 

“కొన్నాళ్ళు గేటు మూసేస్తున్నాను”. అనేవారు ఈశ్వరుడు: అంపే 

ఇంక ఎవరూ రావడానికి వీల్లేదు. చలంగారు వాళ్ళు, వాళ్ళని. రావద్దు 

అనకండానే ' రావాలని 'అనుకునేవాళ్ళకూడా వే: మానేసేవారు. 

ఉత్త రాలు ఆవంతటవే నిలిచిపోయేవి. ఆఖరికి వద్దా మనుకున్న వాళ్ళు 

compound. (పాంకాలలోకి కూడా. రాలేక పోయేహారు. చివరికి చుట్లు 

పక్కల వాళ్ళుకూడా వచే చ్చేవాళ్ళు కాదు. అంతా నిరామయం.. అప్పట్లో 

షౌ సాధనే కాకండా చలంగారి సాధనకూడా వుండేది కదా! వాటిల్లో 

ఆటంకాలు, రాకండా వుండడానికే ఈశ్వరు డలాగ చేసేవా రేమో! 
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శాస్త్రిగారి రాకతో ఈశ్వరుడి చుట్టూ (బాహ్మణ వాతావరణం 

పట్టి పోయింది. ఆ రోజుల్లో ఉల్లి, వెల్లుల్లి, ఇతర మసాలాలు షౌ తినే 

వారు కాదు. అందువల్ల మిగిలినవాళ్ళకి ఇష్టం అయినా భోజనంలో 

అసాత్విక పదార్థాలు వండేవారు కాదు. ఈళ్వ రుడు అనుమతించినా 

వాళ్ళు తినేవారు కాదు. ఆ ఇంటి పద్దతులు _బాహ్మణాభిరుఛచులకి అను 

గుణ్యంగా వుండేవి అప్పుడు, 

శాస్త్రిగారు ఈశ్వరుడ్ని అనేక విషయా లడిగి తెలుసుకుని 
“తనలో తాను అనే కీర్తి కను ఆకాశవాణి ముఖతా ఈళ్వరవాణీని 

తొలిగా లోకానికి పరిచయం చేశారు. అందువలన 'ఈళ్వరోకాలి 

సేకరణకి (శ్రీకారం చుట్టింది చలంమహరి కాగా శాస్త్రిగారు ద్వితీయులు. 
బ్ ౭ 

ఇంకెవరైనా తరువాతివారే, 

6 
ఒక రోజు భజనకి ఒకరు వచ్చారు. ఆయన సింధీ. ఏ అంగీ 

రన మహర్షి లాగో, భగీరథ మహర్షిలాగో వుం దాయన రూపం. ఒక 

తువాలు వైన కప్పుకున్నారు, తెల్లని గెడ్డం, గిరజాల జుత్తూ. ఆయన. 

వాళ్ళందరితో బాటు కూచుని భజన చెయ్యడం మొదలు పెట్టారు. ఆయన 

తన్మయత్వంతో కళ్ళు పెద్దవి చేసి వూగిపోవడం చూసి అంతా 
ఆయన కేదో పిచ్చి అనుకున్నారు. నవ్వాపు కోలేక చలంగారితో సహా 

అందరూ పారిపోయారు, ఇక మిగిలింది ఆయన, ఎటూ పోలేక షా. 

ఇంక షౌ మా(తం ఏ (పళయా లొచ్చినా భజనల్లోంచి కదిలే వారు 
కాదు. ఏం చేస్తారు ? ఈ శ్వ రాజ్ఞ పాపం ! నవ్వంతా అజిగిపోయిం 

తరువాత అందరూ తిరిగి వొచ్చి కూచున్నారు. 

_ ముందుగా నామావళి చేసి తరువాత అంతా తలొక పాట పాడ 
శారు భజనలో. ఆరోజుషా “హే విశ్వనాథ” పాడారు. పాట 
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ముగియగానే సింధీ ఆయన ఒక్క నమస్కారం చేసి “హే ఈశ్వరా” 

అన్నారు. చలంగారితో “నీ కూతురు సాక్షాతూ ఈశ్వరుడే. ఎందుకం పే 

విష్ణుడిగంబర్ పలూసన్కర్ నించి ఎంతమంది గాయకుల సంగీతమో 

విన్నాను. ఇలాంటి నాదం ఎవరి కంఠంలోనూ నేను వినలేదు. నాభి 

నించి నాదం పలకాలి అని సంగీతళాస్త్రంలో రానుంది. ఈమెకి ఆ 

నాదం జన్మజాతంగానే వున్నట్టుంది” అన్నా రాయన. 

_ ఈళ్వరుడు షాకి సంగీతాన్ని గురించి చెబుతూ షా సంగీతంలో 

గొప్ప నాదం వుందని వివరించి చెప్పారు. సంగీతానికి ధ్యేయం ఆ 

నాదాన్ని చేరుకోవడమే నని_ అది షాలో సహజంగా వుందనీ గాయకు 

లలో ఎవ రెవరికి ఆ నాదం వుందో చెప్పి, షాకి నాదోపాసనా వై? 
స్ట్యాన్ని వివరించేవారు. షా రచయితి కాదనీ, గాయకురాలనీ అనే 

వారు ఈశ్వరుడు. 

చలంగారిది చాలా మంచి కంఠం. ఎంత మాధురసృ మో ఆ 

కంఠంలో ! హృదయాన్ని కరిగించేలా పాడేవా రాయన. కానీ చలం 

గారిని “ఇతను మహారచయిత, గాయకుడు కాదు” అన్నారు ఈళ్వ 
రుడు. ఈశ్వరుడు చెప్పేవరకూ ఆ సంగతి షౌకీ చలంగారికీ తెలి 

యదు. కానీ ఆయన చెప్పింది నిజమే నని తోచింది షోకి. 

ఆ సింధీ ఆయన్ని అమ్మ ' “దాదాజీ” అని పిలిచేది. ఆయన 

అసలు పేరు జెఠాలాల్ . అందరూ అమ్మ పిలిచిన ఆయన్ని దాదాజీ 

అని పిలిచేవారు. ఇంక దాదాజీ రోజూ భజనకి వచ్చేవారు. ముందర 

ఆ్మశమంలో వుండేవారు. అక్కడనించి వొచ్చేసి 'దక్షిణామూర్ని ఆల. 

యంలో నివానం ఏర్పరుచుకున్నారు. ఇంక చలంగారు వాళ్ళందరి 

మీద అమితమైన. (పేమ ఆయనకి. ముఖ్యంగా చలంగారి మీద. 
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చలంగారు వాళ్ళందర్నీ ఆయన తనువున్న దక్షిణామూర్ని ఆల 

యానికి తనని చూడటానికి రమ్మని పిలిచారు. వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఎంతో 

మర్యాద చేశా రాయన వాళ్ళని. ఆ తరువాత చలంగారు వాళ్ళంతా 

ఇంటికి వచ్చేశారు. 

అప్పటి నించీ చలంగార్ని తనని చూడటానికి రమ్మని అడేగే 

వారు దాదాజీ. అలాగే చలంగారు వెళ్ళేవారు. ఒక్కరోజు చలంగారు 

రాకపోతే అలిగేవారు దాదాజీ. 

ఆయ నుండే దక్షిణామూరి ఆలయానికి చలంగారు వాళ్ళు 

వాళ్ళింటి నించే పువ్వులు కట్టి మరీ. పంపించాలి. వాచ్ మెన్ పరశురాం 

కూతురు “చిన్నక ల్లు" క్రి సాధువులం పే ఎంతోభకి.. ఆ అమ్మాయి 

రోజూ కాంపొండ్లో వున్న పువ్వులు కోసి మాలలు కట్టి, రోజూ 

ఆయనకి తీసు కెళ్ళి ఇచ్చేది. ఒక్కరోజు ఆలశ్యం అయినా ఆయనకి 

కోపం వచ్చేది. ఇంతట్లోకి ఆయన తెచ్చుకున్న డబ్బు ఖర్చుయి 

పోయింది, ఇంక చలంగారు వాళ్ళింటి నించే దాదాజీకి భోజనం 

పంపించేవారు. 

షౌ ఆయన పిలిచినప్పుడు సోమవారం ఆలయానికి వెళ్ళారు 

గనుక (పతీ సోమవారం రమ్మనే వారు దాదాజీ ఆమెని. “నేను ఎక్క 

డికీ కదలను, నేను రాను” అనేవారు షా. “మరి నేను మీ ఇంటికి 

భజన కి వస్తున్నాను కదా. నువ్వు ఆలయాని కెందుకు రావు?“ అని 

అడేగేవారు. “నే నెక్కడికి రాను. మీరు భజనకి వొసోం'టే అది మీ 

యిష్టం” అనే వారు షా, కానీ ఆయన తప్పని సరిగా భజనకి వచ్చే 

వారు. భజనలో ఒకపాట పాడుతుండే వారు. వాన కురుస్తున్నా కూడా. 

ఆ వానలో తడుసుకుంటూ వచ్చేవారు. భజన అంతా అయ్యాక షా 
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అక్కడికి రావడంలేదని షోని, నాలుగు తిట్లో, బావురుమని ఏడ్చో 
వెళ్ళిపోయే వారు. క. 

ఒక్కొక్కప్పుడు ఎప్పుడో ఓ సోమవారం షొని దాదాజీని 

చూడటానికని వెళ్ళమనేవారు ఈశ్వరుడు. షౌ అక్కడికి వెడితే భజన 

చెయ్యమని దాదాజీ బలవంత పె'పైవారు. తప్పనిసరిగా మై భజన 

చెయాల్సి వచ్చేది. ఇక వీధిన పోయ జనమంతా దక్షిణామూర్తి ఆల 

యంలో గుంపు కూడే వారు. దొంతో పకపక “రోడ్డుమీద పోయే 

వాళ్ళంతా షౌ చుట్టూ గుమికూడారో, వీళ్ళు వీధుల్లో భజన చేస్తున్నారో ” 

అని గోల పెళ్టుది. అనలు గడ్డం వాళ్ళని చూస్తేనే పకపకకి ఒళ్ళు 

_ చుంట. ఎవరన్నా గెడ్డంతో భజనకి వస్తే చాలా కోపం. ఇక పకపక 

ఆలిగితే అన్నం కూడా తినేది కాదు. దాంతో షౌ ఆమెని సముదా 

యుంచి భోజనానికి తీనుకు వొచ్చి బతిమాలి తినిపించవలసి వచ్చేది. 

' . మొట్ట మొదట ఈళ్వరావతరణోత్సవానికి జగదీష్, దాదాజీ, 
చలంగారు వారికి అతిధులు. ఆ రోజున అంతా కలసి గిరి పదక్షిణం 

వెళ్ళారు. అది మొదలుకొని ఆగస్లు పది హేనికి . గిర్విపదక్షిణం చేయ 

డం. పరిపొటి అయింది చలంగారు వాళ్ళకి. 

ల. భజనల్లో దాదాజీ పాటలు కట్టి కోపంగా షౌ మీద విసిరి పాడే 
వారు, అలాగే చలంగారిమీద కోపంతో పాటల్ని కసితో చలంగారి 

మీద విసిరే వారు. అప్పట్లో భజనలు విచితంగా ఉండేవి, ఆయన 

పవర నికి అమ్మకి. కోపం వచ్చి హీందీలో ఆయన మీద పాటలు 

కట్టి ఆయన. మీద విసిరేది. కొన్నాళ్ళకి దాదాజీ షౌ తనని చూడడొనికి 

రావడం. లేదని కోపం వచ్చి భజనలకి రావడంమాను కొన్నారు. ఇంక 

జగరీష్ ఒకరోజు ఆయనని. బతిమాలి, సముదాయించి. భజనంతా 

అయిపోయి అందరూ. పడుకునే. ముందు రాశి పదిగంటలకి 
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తను కొచ్చాడు భజనకి. జగదీష్, దాదాజీ వచ్చాక మళ్ళీభజన 
_షారంభం చెయ్యాల్సిందే, ఇంక పిల్లలు ఎవరూ భజనకిరాలెదు. 

షౌ, అన్ను చలంగారు కలిసి భజన చేశారు. భజనంతా పూర్త 
యినాక షొని పడా పడా తిట్ట వెళ్ళి పోయారు దాదాజీ. ఇంక రోజూ 
రాతిపదిగంటలకి భజన ముగించాక వచ్చేవారు. దాంతో షా వాళ్ళు 
ఆయన కోసం మళ్ళీ కూచుని భజన చేయవలసి వచ్చేది. . 

దాదాజీ తనకి .పరివాజక జీవితం మీద ఆనకి అనీ, కొడు 
కులూ, కూతుళ్ళూ వెళ్ళనివ్యరు గనుక వాళ్ళతో చెప్పకండా పారిపోయి 
వచ్చానని, చలంగారికి చెప్పారు. తరువాత మెల్లిగా తన వాళ్ళు ఎంతో 
ఆదుర్దా పడుతో ఏడుస్తో వుంటారని చెప్పి__ “నే నెక్కడున్నానో. 
తెలియకుండా వాళ్ళకి నా లేఖ చేరాలి. నువ్వు దానికి సాయపడాలి” 
అన్నారు చలంగారితో. చలంగారికి ఏది కావాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా 
ఒక న్నేపాతు డున్నారు. ఆయనే పట్టాభి రాయయ్యగారు. ఆయనకి 

_చలంగారు ఉత రం రాశారు. దాదాజీ ఇక్కడనించి పట్టాభిరామయ్య 
గారీ ఎ(డన్కి ఉత్తరం రాస్తే అక్కడి నించి ఆ వుత్తరాన్ని తన చిరు 
నామాతో దాదాజీ వాళ్ళు వాళ్ళకి పోష్టు చేశేవారు పట్టాభిరామయ్య గార్లు. 
మళ్ళీ వాళ్ళు పట్టాభిరామయ్య గారి చిరునామాకు .జవాబు రాసేవారు. 
పట్టాభిరామయ్యగారు ఆ జవాబుల్ని తిరువన్నామలై పంపేవారు. ఆ. 
విధంగా దాదాజీ వుత ర (పత్యుత రాలు జరిగేవి. ఇలా జరుగుతూ 
వుండగా వాళ్ళ అల్లుడికి ఆయన | అజా దొరికి పోయింది. ఆయన 
వచ్చి దాదాజీ కాళ్ళు పట్టుకొని వెక్కి వెక్కి ఎడ్భాడు. ఇంటికి వచ్చేయ 

' మని మరీ మరీ _పార్థించాడు, దాంతో దాదాజీ నీరయి పోయారు. 
చలంగారు వాళ్ళందరి దగ్గిరా శలవు తీనుకోవడానికి వచ్చారు 

దాదాజీ. ఒక్కొక్కరికి తాను వెళ్ళి పోతున్నానని చెప్పి వెక్కి వెక్కి 
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ఏడ్చారు. పకపక అంపే ఆయనకి. చాలా (పాణం. “బేటా” “బేటా” 

అని పిలిచేవారు. పకపక దగ్గరికి వెళ్ళి తలవంచి “బేటా! నేను త్వరగా 

రావాలని నన్ను ఆశీర్వదించు” అని అడిగారు. పకపక పెకీ ఏమి 

అనకపోయినా తన లోపల మళ్ళీ నువ్వు ఎన్నడూ ఇక్కడకి రాకూడ 

దని ఆశీర్వ దించింది. తరువాత దాదాజీ వెళ్ళిపోయారు... 

దాదాజీ స్వస్థలం బరోడా. ఆక్కడి నించి చలంగారికి వుత్త 

రాలు రాస్తుండే వారు. చలంగారి పక్కింటి మంగారాం పనిమీద 

బరోడా వెళ్ళినప్పుడు దాదాజీని చూడటానికి వెళ్ళారు. గొవ్స Model 

(2లో నించి డావైన .సూటు బూటూతో దిగారట. ఆయన్ని చూచి 

 మంగారాం నివెర వీ పోయారట. దాదాజీ వుండేది ఒక పెద్ద భవనం, 

ఆయనది అప్పడాలు, సేమా రాలు వ్యాపారం. చ౭౦గారు వాళ్ళ గురించి 

అడిగి మంగారాం చేత ఇన్ని నేమ్యాపొ ట్రాలు, అప్పడాలు వాళ్ళకోసం 

పంపిచారు. ' 

ఆ తరువాత చలంగారు బా కూ సేవా (భవంతి) లో వుంటు 

న్నప్పుడు దాదాజీ వచ్చారు. ఈ మాటు కాషాయ వస్త్రాలలో వచ్చారు, 

తనవారి నందర్ని తప్పించుకుని సన్యసించా నని చెప్పా రాయన. తను 

ఎక్కడ వున్నారో తమ దారికి తెలియదని, తను తవస్సు చేస్తున్నా 

నని చెప్పారు. న 

తరువాత చలంగారిని “మీరు ఎంతో మందిని ఆదరించడం 

నేను చూశాను... మీ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లావుంది? మీకు సరి గడు. 

సోందాః "? అని అడిగారు. నిజానికి అప్పట్లో చలంగారి ఆ కస్టితి 

ఏమంత చెప్పుకో దగ్గట్లు లేదు. “ఏదో అంత బాగా గడవటం దు” 

అని చలంగారు చెప్పారు. 
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. “అట్లానా, నేను మీకు తప్పకండా డబ్బు పంపిసాను" అన్నా 

రాయన. “మీరే అన్నీ వొదులుకుని సన్యాసం తీసుకున్నారు. మీరు 

మాకేం ఇవ్వగలరు ?” అన్నారు చలంగారు. 

“నేను వొదులుకున్నా మా వాళ్ళకి రాసి మీ కిప్పించ గలను 

అన్నారు. చలంగారు నవ్వి “మీరు గొడవ పడకండి. మా "కేడి 

కావాలో అది ఇస్తూ మా కేలోటు లేకండా చూసుకుంటున్నారు ఈశ్వ 

రుడు అన్నారు, 

“అది నిజమే! ఒకటి మా(తం గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పుడు మీకు 

డబ్బు అవసరం అయినా మీరు జంకకండి. వెంటనే నాకు రాస్తే మీకు, 

సాయం చేసాను” అని తన ఎడన్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు దాదాజీ. 

అంతే ఆయన్ని మళ్ళీ చూడలేదు చలంగారు వాళ్ళు. చలంగారికి డబ్బు 

లేకపోయినా డబ్బు అవసరం ఎప్పుడూ రాలేదు. ఎప్పుడూ దాదాజీకి 

రాయనూ లేదు. 

౮ 

భగవాన్ విరూపాక్షి గుహలో వున్న రోజులనించి రామస్వామి 

ఆయ్యర్ భగవాన్కి Violent భకుడు. ఆయన చాలా కాలం తెలుగు 

దేశంలో ఓవర్సీర్గా ! పని చేశారు. అంచాత ధారాళంగా తెలుగు 

వచ్చు. భగవాన్ అను గహం వలన తెలుగులో, తమిళంలో, సంస్కృ 

తంలో గొప్ప పాటలు అల్లేరు. 

భగవాన్ దగ్గరికి అప్పు డప్పుడు వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఆయ 
నని ఆశ్రమంలో చూచేవారు చలతిగారు వాళ్ళు. కానీ పెద్దగా పరి 

చయం లేదు. ఆయన కూతురు _పసిద్ద గాయకురాలు లలితా వెంకట 

రామన్, ఆయన శరణాగతి అనే పాట రాశారు తమిళంలోను, తెలుగు 
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లోనూ కూడా. ఆయనే కూచిభొట్ల సూర్యనారాయణగారికి తన పాటని 
నేర్పించారు. సూర్యనారాయణగారు ఆ పాటని షోకి నేర్పించారు. ఆ 

పాట షౌ నేర్చు కున్నారని రామస్వామి అయ్యర్కి తెలిసింది. షౌ 
భగవాన్ సమాధి దగ్గర ధ్యానంలో - పుంటున్నష్టుడు ఆ పాట పాడిం 
చుకు వినాలని ఆయన కెంతో కోరిక, కానీ స మాధిదగ్గర ఎప్పుడూ 

సమాధిస్టితిల్' నే వుండేవారు షా. ఆయన తన క।రని చప్పుడు చేసు 

కుంటూ షా చుట్టూ తిరిగే వారు. ఎప్పుడన్నా కళ్ళు తెరిస్తే పాడించు 
కోవాలని. కాని ఆ స్థితిలోంచి తేరుకో వడం షాకి సాధ్యం అయ్యేది 

కారు. ee 
ఇట్లా కొన్ని రోజులు గడిచిం తరువాత మా తలియార్ ఖాన్ 

తన ఇంట్లో భజన. పెట్టించి షాని రమ్మని పిలిచింది. అక్కడికి భజ 

నకి వచ్చిన వారిలో. రామస్వామి. అయ్యర్ కూడా వున్నారు. షౌ శరణా 

గతి పాట మొదలు పెట్టగానే “ఓం” అని ఒక నమస్కారం చేసి 

కళ్ళు మూసుకున్నారు. ఆయన. ఆ తరువాత పాట అయిపోగానే, 

“నువ్వూ, సూర్యనారాయణ నా పాట నంతా. హిందూస్తాన్ చేసి 

పెట్టారు" అని గోల పెట్టారు. a 

తరువాత జగదీష్ కోసం ఆ. పాటని అమ్మ, చలంగారు, షా 

- కలిసి హీందీ' చేశారు. తన పాటని హిందీ. చేసినట్లు. రామస్వామి 

అయ్యర్కి తెలిసింది. ఆ పాటని వినాలని పాపం ఆయనకి వుబలాటం. 

ఆమానికి షౌ: వచ్చినప్పుడు పొడించుకుని విందా మనుకున్నా 

_రాయన. కానీ షా ఏమో ఆ(_మానికీ రావడం లేదు. ఆయనకి అమిత 

మైన ఆచారం, చాదస 0. చలంగా. రిం టికొ నే సె .మైల. పడతా. నని 

భయం. ఆ పాటని ఎట్టాగయినా. వినాలని. ఆయనకి. ఎంతో కోరిక. 

కానీ పం చేయగలరు? 2 



అరుణాచలం 10 

ఒక రోజు చలంగారు వాళ్ళు భజన చేస్తూ వుం పే భార్యా. సమే 

తంగా చలంగా రింటికి వచ్చారు. ఆ భజన రామస్వామి అయ్యర్ విని, 

వాళ్ళు (శ్రీరాం జయరాం జైజై రాం ఓం పొడుతోంటే ఆయన “రాము 

డక్కడ నృత్యం చేస్తున్నాడు” అని పారవశ్యంలోకి వెళ్ళి పోయినారు. 
ఆయనకి హిందీ శరణాగతి వినిపించారు షా. భజన అంతా అయిం 

తరువాత చలంగారితో ఆయన “భగవాన్ని మీ రిక్కడ క ప్రేసుకున్నా 

రండి” అని అన్నారు. భజనలు పూర యినాక (_పనాదం “పంచేవారు 

చలంగారు వాళ్ళు. నై వేద్యం నిత్యమూ బి వండి (పనాదంగా పంచే 

వారు వాళ్ళు. చలంగా రింట్లో కాలు పెట్టడానికి జంకిన ఆయన 

(పసాదం తీసుకుంటారో, . శేదో అని అనుమానం. వేసింది. చలం 

గారికి, నర్త కి (పసాదం పంచి పెట్టడానికి వస్తే “వెంకటాచలంగారూ, 

మీరు మాంసాన్ని (పసాదంగా ఇచ్చినా నేను తినడానికి సిద్దం" అన్నా 
రాయన. 

ఆ రోజు నించి ఆయన, ఆయనభార్య ఇద్దరూ నిత్యమూ భజన 
అకి వచ్చేవారు. ఆయన గొప్ప సంగీత శాస్త్ర వేత. చాలా మట్టుకు తన 

కూతుళ్ళందరికీ సంగీతం నేర్చింది ఆయనే. ఆయనది ఎంతో చక్కని 
కంఠం. ఆ ఎనభై ఏళ్ళ ఆయనకూడ భజనల్లో చాలా గ్రావ్యంగా 
పాడేవారు, ఆయన తమిళంలో భగవాన్ మీద ఎంతో భకి, తో భావంతో 
చాలా పాటలు కట్టారు. షాకి నేర్చుకోపాలని వుంచేది. కానీ ఆ 
అరవం వుచ్చరించడం చాలా కష్టం. ఎ కాస్త స్వరంలో గానీ, 

శాళంలో గానీ, పుచ్చారణలో గానీ తేడా వస్తే ఎంత సంగీత జ్జానం 
పున్నవారి మీదయినా సరే కట్టి ఎత్తే వారాయన. అందుకు భయపడి 
కాదు కానీ ఉచ్చారణ కష్టమన్ షౌ నేర్చుకో లేదు. 

రామస్వామి అయ్యర్కి (_దఎహ్మసమాజం అంపే ఒళ్ళు మంట 

(బహ్మ సమాజం పొటలు పొడుతుంపే ఆయనకి చాలా కంటకంగా 
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వుండేది. తరువాత తాళమూ, ఓ తీరూ లేకుండా పాటలు పాడుతున్నా 

ఆయన భరించ లేక పోయేవారు. కానీ ఆయనలో గొప్ప 69౧౦0౪0౧ 

వుండేది. అందుకని పారవళ్యంలోకి 'వెళ్ళకండా వుండలేక పోయేవారు. 
చలంగారు. పాడుతున్న పాటలో “రా జేశ్వరుడసి వచ్చినప్పుడు “రాజే 

శ్వరుడు ఎవరండీ" అని అడిగారు ఆయన చలంగారిని. “మీ రాజేశ్వరి 

మొగుడండి” అని జవా బిచ్చారు చలంగారు. రామస్వామి అయ్యర్ 

అది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మీద పాట గావచ్చు అని అను 

కున్నారు. “ఇదేం షణుులి [ప్రియ అండి” అని అడిగేవారు చలంగారు 

షణుుఖ(పియ రాగంలో పాడు తున్నప్పుడు. ' “ఇది నా షణుఖ_పియ” 

అనేవారు చలంగారు. 

ఇక్కడి పద్దతులు, ఈ పిల్లల తీరూ ఇవేమీ గిట్రైవి కావాయనకి. 
చిత భర్తని ఒదిలి ఇక్కడే వుండడం ఇవన్నీ చాలా ఒళ్ళు మండిం 

'చేవి, ఆయన లోపల ఒకటి పెకి ఒకటి అయిన మనిపికాదు. ఏదన్నా 

వుంచే పెకి అనేదాకా ఆయనకి నిద్దర పైది కాదు. వెపెన తీయగా 

మాట్లాడి "వెనకాల అసహ్యంగా మాటలాడడం అన్న గుణం ఆయనలో 

తేదు. గిట్టక పోతే గిట్టక పోవడమే. నలుగురూ అనుకునే మాటలవలన 

ఆయనకి చలంగారు వ వాళ్ళ తిండిని గురించికూడా అనుమానమే___ 

అందుకని చలంగారూ వాళ్ళు భోజనాలు చేస్తున్న ప ప్పుడు వచ్చి ఏంతిం 

టున్నారో పట్టి పట్టి జాాగత్సగా పరీక్షించేవారు. ఇటువంటివన్నీ చలం 

గారు సహించలేక పోయేవారు. కానీ ఈశ్వరుడు “పాపం ఆయనకి 

ఇవి $0 ఏళ్ళుగా వున్న అలవాట్లు. హఠాత్తుగా ఇప్పుడు మారమం పే 

ఎట్టామార గలరు?” అని చలంగారిని సమాధాన. పరిచే వారు. 

కొంత కాలానికి * “ఇన్నాళ్ళూ నేసే చాదస్తపు పు ఆచారాల్ని పట్టు 

కుని వేళ్ళాడాను. భగవాన్ని నమ్ముకున్నాను. ఇవన్నీకూడా సత్యమైన 
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వని నమ్మాను. వాటివల్ల నాకేం వచ్చింది? వీళ్ళకి ఏ ఆచారాలు లేవు. 

భక్తి లేదు. ఒక తీరూ లేదు. ఒక తెన్నూ లేదు. కానీ వీశ్ళింట్లో భగ 

వాన్ ని కటీను కున్నారు. ఇక్కడ రాముడు నృత్యం చేస్తున్నాడు. 

అందరి ఇళ్ళలాగ చీదర వాతావరణం ఇక్కడ లేదు. ఎంత (పశాం 

తంగా జరిగి పోతోందో వీళ్ళ జీవితం” అనే యోచన పట్టుకుంది 
ఆయనకి. . 

తరువాత సంగీతంలో తన కూతురి సంగీతం ముందు ఎవరి 
సంగీతమూ పనికిరాదని ఆయన అభి పాయం. ఆమె సంగీతం ముందు 

ఎవరిదీ ఒప్పుకునే వారు కాదు. ఇప్పుడు ఆ(శ్రనుంలో ఎవరన్నా 

పాడితే వారిపాటల్లొని అందాన్ని చూడగలుగు తున్నారు. ఆయన 

చుట్టూ కట్టుకున్న గోడలు ఈశ్వర కరుణ వలన పగిలి పోయినా 

యనిపిస్తుంది. లోగడ భగవాన్ దేహం చాలించారనే నిస్పృహతో 

నిర్జీవంగా నీరసించి పోయిన రామస్వామి అయ్యర్ ఈశ్వర కాంతి 

వలన ఆయనలో ఒక గొప్ప చెతన్యం కలిగి. ఎంతో పుత్చాహ 

వంతులు అయిపోయారు. 

ఆయనకి నరకి అంటే చాలా ఇష్టం! “మీరా అని పిలిచే 

వారు అమెని. తరువాత నిర్మల వచ్చినప్పటి నించీ నిర్మలని చూసే 

చాలా ముద్దు. జగదీష్ ఆ రోజుల్లోనే (బహ్మచర్యం తీసుకుని అరు 

ణాచలం వచ్చేశారు. ఆయనే (బాహ్మణు లైనపైతే రామసాష్టమి 

అయ్యర్ నెత్తిమీద పెట్టుకునే వారే కానీ జగదీష్ వై క్యు లై పోయారు. 
అందువల్లనే తాను జగదీష్ ని ఇంకా దగ్గరగా తీసుకోలేక పోతున్నానే 

అని ఆయన బాధ. తరువాత మురళి వచ్చారు. ఆయన (బాహ్మలు 

కాదు. ఆయనకి మురళి మీద ఎంతో (పేమ పృండేది. “అప్పా 

వచ్చావా?“ అని కావలించుకునే వారు. అంత (పేమ పున్నా తస 
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ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళ గలిగేవారు కారు. కానీ చివరికి తనలో కట్టలు 

తెంచుకునే (పేమని భరించలేక మురళిని తీసుకు వెళ్ళి భోజనం 
పెట్టారు. ఆయనలో ఎన్ని లోపాలు వున్నా ఆయన ల ఆయన 

(పిజుడీ "సెన్, (ఇష్టాని ల అన్నింటిని జయించేసే 

ఆయన భజ క్రి. నిత్యం వచ్చేవారు. కింద కూచోలే 

రాయన.' ఆయనకి ఇ గ్రా డున్న పడక కుర్చీ లేసీ పనికిరాక తమ 

ఇంటినించి తన పడక కుర్చీ తెచ్చుకుని ఇక్కడే అట్టే పెట్టు 

కున్నారు. రోజూ చలంగారు ఆయన రాకముందే ఆ కుర్చీని వేసి వుం 

చాలి. ఏ రోజుయినా ఆ. కుర్చీ వెయ్యడం మరిచిపోతే “ఏమండీ వెం 
కట చలంగారూ! నా కుర్చీ చేయలేడేముండీ?” అని అడిగేవారు. 

ఆ కుక్సి చలంగారు తప్ప ' ఇంకెవరు వేసినా పనికిరాదు. - ఆయన 
వచ్చాక చలంగారే -లేచి వెళ్ళి ఆ కుర్చీ వెయ్యాల్సి వచ్చేది. చలంగారు 

“రోజూ. ఏమితిది!” అనుకునేవారు కానీ. ఆయన రక శిరసు 

వంచేవారు. . 

ఒక్కొాక్క్టాప్పుడు ఆయన పెద్ద. నూ? 9 సెన్స్ ఆ అయి పోయేవారు 

భజన చేస్తున్నప్పుడు. బిగరగా “ఓం అని అరిచేవారు. అప్పట్లో 

 మథానీ అనే భక్తుడు భజెనలకు వచ్చేవారు.ఆయన రామస్వామి అయ్య 
కొని "ఎందుకు మధ్య మధ్య అట్టా అరుస్తావు?” అని అడిగారు. 

“భగవాన్ నాచేత అట్లా అనిపిస్తున్నారు” అన్నారు అయ్య ఫర్. 

“అట్లా అకిచేటప్పుడు కొంచెం ముందుగా సాకు చెప్పు, 
ఎందుకం పే నాకు ప హార్టు వీక్ నెస్, నువ్యరిచి. నప్పుడు. నా గుండె 

దడ దడ లాడి పోతుంది" అన్నారు. 
“నాక్రు ముందుగా ఎలా తెలుస్తుంది. అదంత టే వస్తుంది” 

అన్నారు అయ్యర్. దాంతో. మధథానీ ' దూరంగా పోయ క్రూచునేవారు 

భజనలో. 
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భగవాన్కి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు నర,కి చెయ్యి పట్టుకుని ఎనథె 
ఎళ్ళ అయ్యర్ గారు మూడుసార్హు ర్ం, ఓం, ఓం” అంటో ఎగిరి 

గంతులు వేసేవారు. (పతిరోజూ హారతికి ఆయన పాటే పాడాలి. "లేక 

పోతే కోపం తెచ్చుకునేవా రాయన. అవే కాక ఆయన కట్టిన చాంతాళ్ల 
లాంటి రమణ నామావళులు వారంలో ఒకరోజు చదవాలి. తమకి 

విసుగు పుట్టిస్తున్నా ఆయనపట్ట తమకి వున్న _పేమవలన ఏదన్నా 

చేసేవారు చలంగారు వాళ్ళు, తరువాత చలంగారు వాళ్ళందరికీ నడా 
శివ (బహేేం్యద సరస్వతి కృతులు నేర్పించారు రామస్వామి 

అయ్యర్. 

ఆ రోజుల్లోనే హిరేన్, భరత్భాయి అనే ఆనందమయిమా 
శిష్యులు వచ్చారు. హిరేన్ది చాలా గొప్ప కంఠం. అతను హార్మోని 
యంతో పాడేవాడు. అతనికి సొంత హారో్కోనియం లేదు. ఇక్కడ 

బాలకృష్ణస్వామిగారి దగ్గర నించి హారోోనియం తీనుకు వచ్చింది 

నర కి. 'హీరేన్ ఆ హార్మోనియం మీద తాను పాడడం కాకుండా 

చలంగారు వాళ్ళ భజనలకి కూడా హార్కోనియం వాయించే వాడు. 

ఆ హార నియాన్ని, చూస్తే రామస్వామి అయ్యర్ కి తగని ఒళ్ళు 

మంట, “ఈ భజన్లో ఈ హార్మోనియం ఏమిటండీ” అని ఒక గంతు 

పరు. తీరుబడీ సమయాల్లో అయ్యర్ ని అనుకరించి అందర్నీ 

నవ్వించేవాడు పొలేన్, 

రంగ వచ్చినప్పుడు భజన అవంగానే పాటల సమయమంతా 

అతనికి ఇచ్చే సేవాళ్ళు చలంగారు వాళ్ళు. అతను తంబూరా (శతి 

వేనుకుంటూ హిందూస్థానీ ఖయాల్స్ పాడేవాడు. రంగ తంబూరా 

పట్టుకోగానే “నాకీ హిందూస్తానీ సంగీతం గిట్టదం డీ” అని చివాలున 

తేచి ఇంటికి వెళ్ళి పోయేవారు రామస్వామి అయ్యర్. అందరికీ చాలా 



112 న్ జీవితం 

ఇబ్బంది వేసేది ఆయన (పవర, న. అలా కొన్నాళ్ళు జరిగిన తరువాత 
ఓ రోజు రాతి ఆయ నెందుకో వెళ్ళలేక కూచుండిపోయి భజనలో 
రంగ పాట తప్పనిసరిగా వినాల్సి వచ్చింది. అంతకి మునుపు రంగ 
_తంబూరాలో ఒక తీగ వొదులుగా వుండేది. అందువల్ల నే ,శుతి కుద 
రక తంబూరా చెవులకి చాలా ఇబ్బంది పె'పేది. ఈశ్వరుడు దాన్ని 
సవరించి, రంగకి _ అసలు సంగీత చుంయే ఏమిటో బోధించి పాడ 
మన్నారు. ఆ రోజునించి రంగ అద్భుతంగా పాడటం మొదలు 

పెట్టాడు. రామన్వామి అయ్యర్ రంగ పాడు తున్నంత సే సెపు కదల 
కండా కుర్చీలో కూచున్నారు. అందరూ ఆయన ఎక్కడ లేచి రంగ 
మీద చిందులు వేసాడో నని చూస్తున్నారు. కానీ ఏమీ మాట్లాడ 
కేదాయన. రంగపాట అవంగానే కుర్చీలోంచి అమాంతం లేచి రంగని 
గట్టిగా కావలించు కున్నారు. 

- శక గ 

ఎం గొప్పగా పాడేవోయ్ | రంగ: హొందూస్తానీ సంగీతం 

ఇంత గొప్పగా వుంటుందని 'నాకు తెలియదు సుమో క అన్నారు. 
ఆ రోజునించి రంగని .పాడమని (పోత్సహించేది ఆయనే. పాట 
ఆపితే ఇంకా పాడమని మరీ మరీ అడిగేవారు రంగని. 

ఇంతలో ఆయన కూతురు వచ్చారు బొంబాయి నించి. ఆవిడ 
రాగానే ఆయనలో మార్పుని గమనించి. ఆశ్చర్యపోయారు. భగవాన్ 
మహో ప్రస్థానానికి వెళ్ళిపోయాక గొప్ప నిస్హృహలో కుంగిపోయిన ఆ 
మనిపిలో మళ్ళీ గావ్చ చె చే తన్యాన్ని. చూచి ఆమెకి ఏం జరిగిందో 
ఆర్థం కాలేదు. ఆమెని భజనకి చలంగా రిం టికి తీనుకు వచ్చారు 
రామస్వామి అయ్యర్. ఆమె ఎంతో సంతోషించింది. ఈ భజనలు 
విని, ఆమె వీణ తీసుకుని వొచ్చి భజనలో అరవ శరణాగతి పాడింది, 
ఆమె శరణాగతి లయ, తాళం, సంగతులు అన్నింటితో కూడిన 
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శరణాగతి, చలంగారు వాళ్ళని శరణాగతి పాడమం దామె.. చలంగార్లు 

వాళ్ళ శరణాగతికి ఏ మెట్లూ లేవు. అంతా ఏక (పవాహమే.. ఆవిడ 

ఈ శరణాగతి విని ముగ్దురా లయిపోయి ఎంత గొప్పగా వుందో” నని 

మెచ్చుకుంది. ఆవిడ ఎవరి ఇళ్ళకీ వచ్చి పాడదు. అట్లాంటిది వీణ 

మీద చలంగా రింట్లో భజనల్లో పాడడం మొదలు పెట్టింది. రోజూ. 

రామస్వామి ఆయ్యర్ ఆమె పాడుతున్నంత సేపూ తప్పులు సవ 

శిస్తూనే వుండేవారు. అంత పెద్దగాయకురాలికీ తం (డిని చూసే బెరుకు. 

ఇంక రామస్వామి అయ్యర్ తన కూతుళ్ళని, మనమల్నీ 

అందర్నీ భజనలకి తీసుకువచ్చేవారు. వాళ్ళంతా ఆయన పాటలు 

భజనలలో పాడేవారు. అప్పట్లో రమణనుందరి అని ఒక అమ్మాయి 

ఛభజనలకి వచ్చేది. ఆ అమ్మాయి తాత, అమ్మమ్మా ఎప్పుడో భగవాన్ 

దగ్గరకి చేరుకుని ఇక్కడే స్థిరపడి పోయారు. ఆవిడ అమ్మమ్మని 
“ఉమా” అని పిలిచే వారట భగవాన్. ఆ అమ్మమ్మ భగవాన్ మీద 

చాలా పాటలు కట్టింది. ఆవిడ ఎప్పుడో చచ్చిపోయింది. ఆ అమ్మాయి 

వచ్చి భజన్ల లో వాళ్ళ అమ్మమ్మ పాటలు పొడు తుండేది. రామస్వామి 

అయ్యర్ పొటలుకూడా పాడు తుండేది. రామస్వామి అయ్యర్ “నా 

పాట పాడటం అట్లా కాదు” అని గదమాయించే వారు ఆ ఆమ్మా 

యిని. ఆ అమ్మాయిది మంచి కంఠం, బాగా పాడేది. “ఊరుకో 

తాతా! ఎట్లా పాడితే నేం? దీంట్లో తప్పేముంది ?” అని ఆపిల్ల 

రామస్వామి “అయ్యర్తో పోట్లాడేది. ఇంతమందిని కొట్టడానికి సిద్దం 

ఆయే రామస్వామి అయ్యర్ ఆ అమ్మాయి అట్లా వ అనగానే పిల్లి లాగ 

వూరుకునేవారు, 

నిర్భలకి అప్పుడప్పుడు తలనెప్పులు వస్తూ వుండేవి. నిర్మల 

తల పట్టుకుని కూచున్నప్పుడు “ఎందు కట్టా కూచున్నావ్ 2?” అని 
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అడిగేవా రాయన. “తల నెప్పిగా ఉంది అనగానే కజ్జి తీసుకుని 

ఏదో మంతం వుచ్చరించి ఆమె తలమీద ఒకటి కొట్టి “తగ్గిందా” 

'అని అడిగేవారు. “ఇంకా తగ్గలేదు” అంటే మళ్ళీ “ఇంకో దెబ్బ 

చేసేవారు. ఇంక నాలుగు దెబ్బలు తిన్నాక “తలనెప్పీ పోయింది” 

'అనేది నిర్మల. రామస్వామి అయ్యర్ వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ తల పట్టుకు 

కూచునేది. “ఇందాక తగ్గిపోయిం దన్నావు కదా? ఇప్పుడు మళ్ళీ తల 

పట్టుకు కూచున్నా వేం 2”. అని నర కి అడిగితే “ఏమనను మరి, తల 

మీద అట్లా కొడుతుంటే, తగ్గింది అనక” అనేది నిర్మల. 

_ ఒకరోజు కళ్ళు కనబడక సెకిల్. కింద పడ్డారు. రామస్వామి 

అయ్యర్. బాగా గట్టిడెబ్బలు తగిలాయి. ఆ(శమం ఆసుష్మతిలో 

చేర్చారు. కాళ్ళు బాగా చీరుకుపోయి రక్త 0 కారుతోంది. “వెంటనే 

' వెంకటచలంగారిని పిలుచుకు రండి” అని కబురు పంపించారు 

"ఆయన. . 

రామస్వామి అయ్యరుగారికి సాయం తాలు కొంచెం జరం 

తగలడం వల్ల రావడం లేదు భజనకి నాలుగు రోజుల్నించి. నిన్న 

సాయంత్రం అన్నారు “నా ౪/18 వూరుకోవటం లేదు. నన్ను ఈ 

రాతి భజనకి ఈడ్చు కు వొస్తానంటోంది”. అని, ఇంతలో ఇంటికి 

భోజనానికి బై లుదేరి, రోడ్డుమీద సైకిలు కింద బోర్లా పడ్డారు. కాళ్ళకి 
2 బలమైన గాయాలు తగిలాయి. చాలా రక 0 పోయంది. కుట్టుచేయాల్సి 

. వచ్చింది. ఆ వయన్సులో డాక్టరు మంటలెతి. సో వుంటి. ఒకటే. 

జోకు, (పాణం పోయేట్టు అవసోనే “నన్ను నవ్వించండిరా, బాధ 

తెలీదు” అని అరుపు. ఆయన మమ్మల్ని నవిక్షంచాల్సెందేగాని. మేము. 

నవ్వించడం కాదు, నవ్యగల. స్థితిలో “లేము. ఆశ్రమం 'ఆస్ప్యతిలో 

పడుకునివున్నారు గొప్పగా.” . (శాస్రీగారికి చలంగారి లేఖ 9-3-64) 



అరుణాచలం 115 

చలంగారు వెళి ఆయన తలని కావిలించుకుని కూచున్నారు. 

డాక్టర్ల కుట్టు కుడుతున్నంత నేవూ చలంగారు ఆయన్ని ఓదారుస్తూ 

కూచున్నారు. ఆయనని ఆసుప్యతిలో ఇన్ పేషంట్ గా వుంచేశారు, 

“రోజూ నువ్వు వచ్చి నన్ను చూడాలి” అని చలంగారి మీద' పట్టు 
పట్టారు ఆయన. చలంగారు అట్టానే రోజూ వెళ్ళి ఆయనని చూసి 
వస్తూ వుండే వారు. ఒక రోజున రామస్వామి అయ్యర్ “నాకేమీ 

తోచడం .లేదు, నా కేమైనా చదివి పెట్టు” అని చలంగారిని అడిగారు. 

చలంగారు (తను రాసిన) “భగవాన్ పాదాల ముందు అనే పుస్తకం 

తీసుకువెళ్ళి ఆయనకి చదవడం మొదలు పెట్టారు. అది చివరిదాకా 

విని “టాగూర్ని మా తమిళులకి ఇచ్చేశారా మీ తెలుగువాళ్ళు 2” 

అన్నారు రామస్వామి అయ్యర్, 

తరువాత ఆయనకి నయం అయిపోయింది. కొన్నాళ్ళయిన 

తరువాత రామస్వామి అయ్యర్ భార్యకి సరిగా కళ్ళు కనబడక 
రా(తిళ్ళు. ఆమె భజనలకి రావడం మానేసింది. రామస్వామి అయ్యర్ 

ఆవిడ సహాయంతోనే ఇన్నాళ్ళూ భజనలకి వస్తున్నారు. ఆయన ఇల్లొక 
చిన్న ఇరుకు సందులో వుంది. భజనల నించి రా తిపూట కటిక చీకట్లో 

అంత పెద్దవారు ఇంటికి ఒంటరిగా పోవటం చాలా కష్టం. ఆయన 

భార్య ఇక్కడ వొంటరిగా వుండలేక కూతురి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. 

అయినా గానీ రామస్వామి అయ్యర్ ఇ మనవడినో దగ్గర పెట్టుకుని 

అరుణాచలంలోనే వుంటున్నారు. తరువాత మనవడు కూడ వుండలేక 

వెళ్ళిపోయాడు. రామస్వామి అయ్యర్ ఒంటరిగానే తిరువన్నామలై లో 
వుండేవారు, అట్లాగే తడుముకుంటూ భజనలకి వొచ్చేవారు. ఒకరోజు 

ఆయన ఒంటరిగా భజనకి వచ్చారు. భజనలో కూచుని ఎంతో నిస్సహాో 
యంగా “నన్ను ఇంటికి ఎవరు తీనుకు పోతారు” అన్నారు. 
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అప్పల్లోనే హుస్సేన్ ఆనే తురకతను చలంగా రింటికి వచ్చే 

వాడు. అతనిది ఈ వూరే, అతని తం|డి చనిపోయారు. ఆయన 

తంగడి చలంగారి లాగే వుండే వారట. హుస్సేన్ వచ్చి వాకిట్లో బల్ల 
మీద ఓమూల కూచునే వాడు. కాసీ ఎవరితోనూ ఒక్కమాట మాట్లాడే 
వాడు కాదు. చలంగారు ఇంట్లో లేకపోతే తన చుట్టూ కాంపొండులో 

వున్న నవుకరు పిల్ల ల్ల లందక్నీ చేర్చుకుని ఆడుకునే వాడు. వాళ్ళు లేక 

పోతే.తల వంచుకుని బల్లమీద కదలకండా కూచునే వాడు. రోజూ 

'రమారమి పగటి పూటంతా రాతి అమే వరకూ ఇక్క-డే గడిపే వాడు. 

అతను ఎందు కొస్తున్నాడో ఎవరికీ తెలియదు. ఈశ్వరుడితో గానీ, 

ఇక్కడ జరిగే భజనతోగానీ అతని కేమీ పమేయం లేదు. ఆ బల్లి 

మీద అతనలా కూచుని వుండేవాడు.. అమ్మ అతనిమీద ఏరో అను 

. మానాలు పడి పడా పడా తమిళంలో తిస్తేది. ఆతను తలవంచుకు 

తనలో తాను నవ్వుకుంటూ వుండేవాడు. నర్వ క్రి వాళ్ళకి అమ్మ అట్లా 

అతన్ని తిట్టడం చాలా కష్టం అనిపించి ఓ రోజు అతనితో అన్నారు. 

' “ల్రివ్రిడ్ర వూరికే నిన్ను అట్లా తీడుతో'ంది. సీ మనస్సు కష్ట పడొచ్చు 

ఇక్కడికి ఎందు. కొస్తావు?” అని... . 

“నాకేం కష్టం లేదు. ఆమె ఎన్ని తిట్టినా పరవాలేదు. కానీ 

మీరు. రావద్దం పే. మాతం మ మానేసాను. అంతేగాని ఆమె తిడుతోం 

"దని, మానుకోను” అన్నాడు... 

ఇక నర క్రీ వాళ్ళంతా అతన్ని భజనలో నువ్వుకూడా పాల్గొన 

రాదా? పొడ రాదా? అని అడిగేవారు. “నేను వేరుగా పాడ నక్కరలేదు, 

నా మనన్సులో పాడు. కొంటూనే వుంటాను" అన్నా డతను, 

= అతని భాష చలంగారికి రాదు. చలంగారి భాష ఆతనికి రాదు. 

ఎప్పుడన్నా కొంచెం. ఇంగ్లీషు ముక్కలు మాట్లాడుకునేవా. రంతే. 
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చలంగారు అతని కోసమని భజనలో “అల్లాహో అక్బర్" అని ఒక 

నామావళి చేసేవారు. కానీ మొతానికి అందరికి విడ్డూరంగా వుండేది. 

ఎందు కతను (పొద్దుపే వచ్చి ర్యాతి భజన అయ్యేదాకా కూచుం 

టాడని. 

ఒక రోజు ఇంట్లో అందరికీ జలుబులూ, జ్వరాలూ వచ్చాయి . 

దానికి తోడు పెద్దవాన, “కాని చలంగారు వాళ్ళు భజన చేస్తూనే వున్నారు. 

షౌ తలెత్తి చూచేసరికీ హుస్సేన్ లేడు. ఈ వానలో " ఏమయినాడో 

ఎవరికీ అర్దంకాలేదు. కొంచెం సేపటికి హుస్సేన్, వేరొకరిని వెంట 

పెట్టుకుని వచ్చాడు. వచ్చి నాయన పేరు నుబహ్మణ్యం. ను(బహ్మ 

అం అప్పు డప్పుడు భజనలో వచ్చి పాడేవారు. ఆ శమం గుడిలో 

(పతీ ర్మాతీ పాడేవారు. ఆయనని తీసుకు, వచ్చాడు హుస్సేన్, ఆయన 

వచ్చి భగవాన్ మీద పాడి చలంగారు వాళ్ళకి (శమలేకండా చేశారు. 

అప్పుడు నుబహ్మణ్యం చెప్పారు. హుస్సేన్ వచ్చి “వాళ్ళందరికీ 

జ్వరాలుగా వున్నాయి. మీరు వచ్చి పాడండి. వాళ్ళు పాడలేకండా 

పున్నా” రని తనని తీసుకు వచ్చాడట. 

మొట్ట మొదట దాదాజీకి, మంగారాంకీ, రామస్వామి అయ్యర్ కి 
రంగస్యామికి హు 'స్నేన్ రావడం ఏమా. తం గిపేది కాదు. దాదాజీ 

“ఏమిటీ ఆ కరకు తురక వాడ్ని నమ్ము తున్నారా? ఎన్నడూ తురక 

అనే వాడ్ని నమ్మకూడదు. ఏ అర్షరా(తో వచ్చి మీఅందరి తలలు 

నరికి పోతాడు”... అనేవారు. మంగారాం (పత్యేకం ఏమీ అనక 

పోయినా హుస్సేన్ రాకూడదని ఆయనకి కూడా పట్టు. దాదాజీ మంగా 

రాం హీందూ ముస్లిం సంఘర్షణలలో చాలా బాధలు. పడ్డవారు. 

ఇద్దరూ సింధీలే. 
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ల రామస్వామి అయ్యర్ గట్టి పట్టు పట్టారు.  హుస్స్వేన్ని భజన 

లకీ రానివ్య గూడదని. “ఎందుకు వసా డ్తీ మనిషి ? ఎందుకు రానిను 

న్నారు ?ో అని చాలా గట్టిగా ఐ వాదించారు. “ఎవరై నా భజనకి రావచ్చు. 

ఇక్కడికి రావచ్చు” అన్నారు షౌ వాళ్ళు. “అతనుకూడా భజనకనే 

వస్తే. ఏమీ అభ్యంతర -పెట్టనండి. భజనకి రాకండా ఎందుకు ఆ 

మూల కూచుంటాడు ?” అని ఆయన వాదన. దాని కెవరు జవాబు 

చెప్పగలరు 7? “మా కభ్యం తరం లేదండి. . ఎట్లా కూచున్నా ఏం 

చేసినా. అతని ఇష్టం” అని చెప్పారు . చలంగారు. అత నిక్కడ 

వుండేటట్టయితే నేను భజనకి రాను” అన్నారు రామస్వామి అయ్యర్. 

“సరే షి ఇష్టం” అన్నారు చలంగారు. ఆయన. భజనలకి రాకండా 

వుండలేరు, “అయన (పాణం, జీవం అంతా భజనే.. అందుకని 

ఎంతో కష్టం మీద వచ్చెవారు. 

ఆయన ఎంతో నిస్సహాయంగా “నన్ను ఇంటికి ఎవరు తీసుకు 
పోతారు” అనంగానే ఆ మూల బల్ల మీద. కూచున్న హుస్సేన్ మెల్లిగా 

కేచి. ఆయన చేతిని పట్టుకుని ఆయన్ని ఇంట్లో దిగబెట్టాడు. ఆ రోజు 

: నించి ఆయనని ఇంటిదగ్గర దిగబెట్టడం హు హుస్సేన్ వంతు అయి 
పోయింది. న . 

| అప్పటినించి భజనకి రాంగానే. “హుస్సేన్ వచ్చాడా ౪” అని 
అడిగే వారు ఆయన. ఎప్పు డయిన ఓరోజు హుస్సేన్ వచ్చేవాడు 

కాదు. రాలేదని. చలంగారు చెప్పగానే రామస్వామి అయ్యర్ కుర్చీలో 

కూలబడీ పోయేవారు... "హు హుస్సేన్ రాలేదు, నే నెట్టా ఇంటికి 

ల పోగలనూ. 2” అంటూ. చలంగారు బసవరాజుగార్నో, ఎవరినో ఒకరిని 

తోడిచ్చి ఆయనని ఇంటికి పంపించేవారు. మళ్ళీ మరుసటిరోజు 

: హుస్సేన్ కనబడగానే “అప్పా, హుస్సేన్ 1 వచ్చావా! నువ్వు రాక 
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పోతే నే నేమయి పోతా ననుకున్నావు? అని గోల పెన్హువారు. హుస్సేన్ 

మౌనం ఒదిలేవాడు కాదు_ఎవ రేమన్నా. 

ఇదంతా ఈశ్వర విలాసం అని పిస్తుంది నాకు. ఏ మనిపిని 

తీవంగా ద్వేపించారో ఆ మనిషే తనకి అక్కరకి వచ్చిన చుట్టమ 
య్యాడు రామస్వామి అయ్యర్కి, ఎవరు దేః పషవిషం తనమీద కురిపిం 

చారో వారికి సేవచెయ్యడానికి ఎంతో బౌన్నత్యంతో ముందుకు 
వచ్చాడు హుస్సేన్. ఈ పరిణామం ఒక ఈళ్వర వీక్షణం వల్ల నే 

సాధ్యం. ఈ (పసరించే ఈశ్వరకాంతి ఆ రోజుల్లో చేసిన అద్భుతం 

ఇదే ననిపిస్తుంది. ద్వేషం (పేమగా మార్చటం “ఈశ్వర శక్తికి వినా 
ఇంకెవరికి సాధ్యం? అయినా జీసస్ చెప్పినట్లు “మనను మార్చటం 

కన్నా పెద్ద మిరకిత్ వుందా? అనిపిస్తుంది. 

ఒకొక్క రోజున హుస్సేన్ రాకపోతే చలంగారు వాళ్ళు అతన్ని 

అడిగే వారు “నువ్వెందుకు రావటంలేదు? నువు రాకపోతే పాపం 
ఆ ముసలాయన ఏమయిపోతారు” అని. 

పూర్వం భజనలో ఎప్పుడో అప్పుడు లేచి వెళ్ళి పోయేవాడు 

హుస్సేన్, ఇప్పు డీయనకోసం భజనంతా పూర్తి రి అయ్యేదాకా కాచుకుని 

కూచోవాలి. మా అమ్మ ఒంటరిగావుంటుంది. 4 మా అమ్మ గోల చెడు 

తుంది తను ఒంటరిగా కూచున్నానని. అందుకనే అప్పు డప్పుడు 

అమెకి తోడుగా వుండడానికి వెడతాను” అన్నాడు హుస్సేన్. 

ఇస్పుడు రామస్వామి అయ్యర్, “నా శెవరు తోడు?” అని అడిగే 
సరికి, హుస్సేన్ తల్లి నికూడా మరచిపోయి ఆయన కోసం రాతి 

పది గంటల దాకా కూచునే వాడు, 

ఒకరోజు “మీ ఆమ్మకి తోడెవరు?” అని అడిగారు షొ. 

“మా అమ్మకి ఇట్లా సంగతి అని చెప్పాను. నేను ఒక్కదాన్ని. 
లీ య | 
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ఉండగలను. అన్నది” అని చెప్పాడు హుస్సేన్. ఆ బిడ్డలో జాన్న 

త్యం వుండడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఆ బిడ్డని మించి" పోయింది 

దొన్నత్యంలో తల్లి, ఎంత మానవత్వ మో ఆమలో. కులాలకి హారతు 

లెత్తే మూర్గత్యం" నించి ఈ విధంగా తనచుట్టూ పరి వేప్పించిన భక 

మండలి కళ్ళని తెరిపించారేమో ఈశ్వరుడు. 

తరువాత హుస్సేన్ తల్లి అతనితో “కొంచెం పెందరాశే 

వసూ వుండు. మరీ ఇంత ఆలస్యం చెయొద్దు" అన్నది. అందుకని 

తొమ్మిది దాటగానే హుస్పేన్ రామస్వామి అయ్యర్ని ఇంటికి 

తీసుకు వెళ్ళి పోయేవాడు. 

ఇంక చలంగారు వాళ్ళు భక్తి ( Devotion వంచి సేవా 

(Seva) కి వచ్చేసిన తరువాత కొన్నాళ్ళు అలాగే భజనలకి వచ్చే 

చారు రామన్వామి అయ్యర్. ఇక ఒంట్లో ఓపిక తగ్గి రాలేక తగ్గించు 

కోవడం మొదలు పెట్టారు. ఇక పకపక "పెళ్ళితో దూరమై పోయారు. 

"అంతేకాదు, అప్పటికే ఆయన నించి ఓపిక కూడా దూరమె పోయింది. 

ఒకసారి మ్మాతం ఓపిక చేనుకుని వొచ్చి “వెంకటచలంగారూ! 

మాకు దూరం: అయిపోయారండీ మీరో అన్నారు. త్వరలోనే ఆయ 

నకి తిరువన్నామలై లో. వుండటం అసాధ్యమై పోయింది. కొడుకు 

వచ్చి ఆయనని మృదాను తీసుకుని వెళ్ళి పోయాడు. శాస్త్రిగారు. వాళ్ళు 

అరుణాచలం నించి" వెళ్ళినప్పుడల్లా మదానులో రామస్వామి 

- ఆయ్యర్ని కలుసుకునే వారు. వెంకటచలంగారు క్షేమంగా వున్నారా?” 

_ అని అడీగేవారట ఆయన. ఆ తరువాత త్వరలోనే. చచ్చిపోయారు 

. రామస్వామి. అయ్యర్, 

ఇంతలో పంతులు, జానకీ (చలంగారి చెల్లెలు, బావమరిది) 

వాళ్ళ కుటుంబం అంతా. చలంగారు వాళ్ళని. చూడడానికి వచ్చారు, 
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ఆ లావాదేవీలలో ఆయన పేరుండకూడదు. జగదీష్ “నా షేర్ నివొదులు 

కుంటున్నాను” అనే డాక్యుమెంట్లో సంతకం చెయ్యాలి. జగదీష్ 
వాళ్ళ అన్నగారు చలంగా' రింట్లోనే దిగారు.. ఆయన ఇక్కడి రమణ 

భక్తు లందర్న్నీ వెళ్ళి చూచారు. జగదీష్ని అన లిలా _బహ్మాచర్యం 

తీసుకున్నందుకు నిష్కారణంగా తిట్టిపోసిన వాళ్ళు జగదీష్ అన్నగారు 

రాంగానే వాళ్ళు జగదీష్ని అమితంగా పొగిడేసి__. “జగదీష్ ని 

'మేమిట్లా చూసుకున్నాం. అట్లా అకనికి సాయపడ్డాం. ' అని ఆయనకి 

ఏకరువు పెట్టారు. 

జగదీష్ వాళ్ళ అన్నగారు చలంగారిని తనవెంట తీసుకువెళ్ళి 

__జగదీష్కి తాను వచ్చిన పనినంతా 6౫01810 చేసి చెప్పారు. ఈ 

విధంగా సంతకం కావాలని అడిగారు. జగదీష్ “సౌరి అమ్మని అడి 

గితేనేగాని నేనేమీ చేయను”___ అన్నారు. జగదీష్ వచ్చి “ఏం చేయ 
మంటార”ని షౌని అడిగారు. షౌ “భగవాన్ విల్లుమీద సంతకం 

చేశారా? చెయ్యలేదా?” అని జగదీష్ని అడిగారు. “భగవాన్ ఒకగీటు 

పెట్టారు. అంతే” అన్నారు జగదీష్. “నువ్వూ అలాగే గీటు'పెట్టు” 

అన్నారు షౌ జగదీష్తో. వాళ్ళ అన్నగారు గీటు చెల్లదన్నారు. చివరికి 

షౌ “నీకు నంతకం చెయ్యాలని మనస్ఫూరిగా వుందా?” అని అడి 

గారు జగదీష్ని. నా కేమాగతమూ చెయ్యాలని లేదు. మీరే మం 

టారు?” అన్నారు జగదీష్. “ని కేమాతమూ చెయ్యాలని లేకపోతే 

చెయ్యద్దు” అన్నారు షౌ. దాంతో ఆ అన్నగారు జగదీష్ని ఎంతో 

బతిమాలి బతిమాలి చివరికి ఏమీ చేయలేక వెళ్ళిపోయారు. 

ఒక గుజరాతీ కుటుంబం. భగవాన్కి చాలా పాత భకులు. 

ఇక్కడే స్టిర పడ్డారు. వాళ్ళు జగదీష్ని తమతో వుంచు కున్నారు. 

జగదీష్ వాళ్ళ సాంసారిక వ్యవహారాలు, మాటలు భరించలేక కొండ 
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ల్లోకి పారిపోతూ వుండేవారు. ఆ గుజరాతీ గృహసు 70 ఏళ్ళ వారు, 

ఆయన జగదీష్ కోసం కొండలన్నీ తిరిగి, జగదీష్ కనపడగానే కాళ్ళ 
మీద పడి వేడుకొని, తిరిగి తమ యింటికి తీనుకు వెళ్ళేవారు. ఆయన 
తిరిగి బాంబే వెళ్ళిపోతూ, జగదీష్ దగ్గర ముసలమ్యలు ఇద్దర్ని ఆతని 

: సేవకోసం వొదిలి పెట్టి వెళ్ళిపోయారు. చివరికి ఆ మునలమ్మలు కూడా 

బాంబే వెళ్ళి పోవాల్సి వచ్చింది. వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు రమణస్థాన్ కి 

వచ్చి చలంగారు వాళ్ళతో ' “మెం వె వెళ్ళి పోతున్నాం. జగదీష్ని 'ఇంక 

మీరే చూచుకో వాలి” అని చెప్పారు. మళ్ళీ జగదీష్ తన సాధనకోసం 

కొండలలో తిరుగుతూ, భోజనానికి చలంగా రింటి'కే వచ్చేవారు. ఆ 

గుజరాతీ కుటుంబం తిరువన్నామలై తిరిగి వచ్చినప్పుడు జగదీప్ని 

తమతో తీసుకునే వారు, వెళ్ళిపోతూ చలంగారికి అప్పగించి వెళ్ళిపోయే 

వారు. ఇంక ఆ కుటుంబం శాశ్యతంగా అరుణాచలం నించి వెళ్ళి 

పోతూ జగదీష్ని చలంగారు వాళ్ళకి అప్పగింతలు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు, 
కొన్నాళ్ళకి జగదీష్ మళ్ళీ. ఆళమంలో చేరిపోయారు. 

అమ్మ అడుజాచలంలో ఏడాదిపాటు. జబ్బుతో వున్నప్పుడు 

అమ్మకి ఓదార్చునీ, కాలక్షేపాన్ని, కలిగిసో _ చూసుకున్నారు జగదీష్. 

భజనలు అవీ పాడుతూ ఆమెని రోజూ వచ్చి. ఆnNtertain చేసేవారు. 

ఆయనకి ఇప్పటికీ చలంగారు వాళ్ళంటే ఎంతో గౌరవమూ, (పేమ 
వున్నాయి. ఈళ్వరవిలాస రచయితకు ఈ సమాచారం చెబుతూ ఆయన 
“వచ్చిన రోజుల్లో ఇక్కడొక పరచేశిని. నన్ను తమలో ఒకనిగా తీను 
కుని. అన్నం పెట తం(డిలా ఆదరించారు చలం. నాకు ఎదురైన 

_ అనేక కి కి ష్తసమయాల్లో, అనారోగ్యంతో బాధపడే రోజుల్లో తమ 

హృదయాల్డోకి తీసుకుని సేవ చేశారు ఆ ఇంట్లో వలీ ఒకరు. 

ముఖ్యంగా | నా (అహ్మతర్య | గ్వికరణకి సంతోషించి, ' ఆశీర్వదించి, 
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_పోత్సహించారు సౌర అమ్మ. ఆమె (పోళ్సాహం వల్ల నే భగవాన్ 

చరణాల నీడల్లో అంతులేని శాంతిని పొందాను” అంటూ, తుదిగా 

“రంగనాయకమ్మగారు నన్ను కన్నతల్లి కంటే అధికంగా ఆదరిం 

చారు. ఆమె నాపై చూపిన పు వాత్సల్యానికీ. _(పేనుకీ ఆమె 

కోసం ఏమీ చేయలేక పోయాను. కానీ ఈ పరదేశిని తమలో ఒకరిగా 

తీసుకున్న వాళ్ళ హృదయ వె శాల్యం__ నా మీద భగవాన్ ఆశీరాశి 

దంగా కనిపిస్తుంది" అన్నారు ఆ(ర్హమైన గొంతుతో జగదీష్ భాయ్. 

చాడ్విక్ చిన్న ఇల్లు కట్టుకుని రదుణాశమంలో వుండే వారు. 
చలంగారు తొలిసారిగా అరుణా చలం వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు అక్కడ 

చాడ్విక్. అనే ఇంగ్లీషు ఆయన వున్నారని చెప్పగానే షాకి ఆయన 

రూపం కనపడింది. 

ఆయనతో ముఖ పరిచయం లేకపోయినా ఆయన చలంగారు 

వాళ్ళు భగవాన్ ని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు. వాళ్ళని నోటీస్ చేస్తో 
వుండేవారు. చలంగారు వాళ్ళు ఆయనని నోటీస్ చేసేవా 

షౌ “అరుణాచలం నుంచి లేఖిని భగవాన్ ఇంగ్లీ పాక అను. 

వాదం చేయించినప్పుడు చాడ్సిక్ గురించి రాసిన వాక్యాలని చాడిర్షక్ కి 

ఇచ్చారు. అప్పటినించి చలంగారు వాళ్ళని ఇంకా * అధికంగా నోటీస్ 

చేసేవా రాయన. 

ఇక్కడ స్ధిర పడేందుకు చలంగారు వాళ్ళు వచ్చేసినప్పుడు. 

చాడ్విక్ కనిపించ లేదు, ఆయన వెళ్ళిపోయారో, ఏమయినారో వాళ్ళకి 

తెలియలేదు. 

ఆ రోజుల్లో భగవాన్కి క్యాన్సర్ అనంగానే చాడ్విక్ భగవాన్ 

దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చారు. “మీరు నయం చేనుకోండి” అని; భగవాన్ 
తన మామూలు వేదాంత ధోరణిలో “ఎందుకీ శరీరాన్ని గురువు అను 
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కుంటావ్!” అని ఓదార్చారు. చాడ్విక్ని అప్పట్నించి ఆయన భగవాన్ 

సమత్షనికి వచ్చే చ్చెవారు, కాదు ఆయన భగవాన్ నించి దూరం కావడం 

మొదలు పెట్టారు (భౌతికంగా). 

_ అరుణాచలం వసున్నప్పుడు ముందుగా అరుణాచలం కొండ 

కనబడగానే “ఆ అరుణాచలం వచ్చింది” అనిపించేది. ఆ తరువాత 

భగవాన్ దర్శనం చేసుకున్నాక “ఆ భగవాన్ వున్నారు” “దాడిగక్. 

కూడా వున్నారు” అనిపించేది షౌ వాళ్ళకి. ఇవన్నీ చూచి ఎంతో 
సంతుప్టి పడేవారు షా. ఆమెకి ఒకనాడు భగవాన్ కనబడరనీ, 

చాడ్విక్. కనబడరనే_ యోచన వచ్చేది కాదు, వాళ్ళు అలాంటి మాన్యు 

మెంట్స్ అరుణాచలంలో. 

ఎ... భగవాన్ మహో,పస్టానానికీ వెళ్ళిపోయాక రమణనగర్లో జన 

మందరూ వెళ్ళి పోయారు. అంతా వెళ్ళిపోయిన తరువాత రమణ 

నగర్లో చాడ్విక్, చలంగారు వాళ్ళు మాతం మిగిలారు. కాని పది 

నెలల తరువాత చాడ్విక్ యా(తలకని బయలుదేరి. మళ్ళీ ఆ_ళమా 

నికీ తిరిగి రాకూడదని నిశ్చయించుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఈశ్వరుడు 
వచ్చాక చాడ్విక్ తిరిగి వనారని చెప్పారు. తరువాత ఆయన జన్మల. 

గురించి చెప్పారు. షౌ ఆశ్చర్యపోయారు చాడ్విక్ తిరిగి వసారంటే.. 
కానీ చాడ్విక్ ఈళ్వరుడు చెప్పిన. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు. కాని ఆశ్ర 

మంలో వుండకండా నారాయణయ్యర్ కాంపౌండ్లో ఓ చిన్న ఇల్లు 

కట్టుకుని అక్కడే నివసించ సాగారు. నిత్యమూ ఆ_ళమానికి వచ్చే 

వారు. ఆ తరువాత తిరిగి ఆ(శమంలో వున్న తన ఇంట్లోకి. 

మారారు. | 

-చలంగారు ఆయనతో స్నేహం చేసుకుని ఆయనని గురించి. 

ఈశ్వరుడు చెప్పిన విషయాలన్ని ఆయనకి చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. 
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జానకి షౌని చూచి ఎంతో సంతోషంతో కావలించు కుంది. నిర్మల 

జబ్బు గురించి "ఈశ్వరుడు నయం చేస్తారా?” అని చలంగారు ఈళ్వ 

రుడ్ని అడిగారు. ఆమె నాలో విశ్వసి సే తప్పకండా నయం చేసామో”. 

న్నారు. ఆమె దృఢంగా “విశ్వసిసానంది". “అయితే ఇక్కడే 

వుండు, నేను నయం చేసాన”న్నారు ఈళ్వ్వరుడు. అల్లా వుండి 

పోయింది నిర్మల. 

పంతులు వాళ్ళు పకపకని, తమతో తీనుకు వెళ్తా . మన్నారు. 

పకపకకి ఎట్టానూ ఇక్కడ తోచడంలేదు గనుక సరే అన్నారు. 

ఈశ్వరుడు. 

ఇంక నిర్మలకి రోజూ 99, 100 గల జరం వచ్చేది ఆ 

రోజుల్లో. “వెళ్ళి చన్నీళ్ళ స్నానం చెయ్య” మన్నారు ఈశ్వరుడు 

ఆమెని. ఏమీ సంశయించకండా వెళ్ళి తలారా స్నానం చేసి వచ్చింది 

నిర్మల. ఈశ్వరుడు ఆమెచేత యోగాసనాలు వేయించడం (పారంభిం 

చారు. నిర్మల చి్నితలాగే లావు, ఇక యోగాసనాలు వేశాక ఆ జ్వరం. 

అదీ తగ్గిపోయి చలాకీగా గంతులు వేస్తూ వుండేది నిర్మల, 

ఆ ఏడాది జయంతికి ఎంతనుందో అతిథులు వొచ్చారు. జగ 

దీష్ షౌ పాదాలకి నమస్కరించి “నువ్వు నాలా (బహ్మచర్యం సీ్రక 

రించి నా అడుగుజాడల్లో నడు” అని భగవాన్ చెప్పారని, తనకి అదే 

పనిగా * “అయ్యంకులం అయ్యంకులం' అని వినబడుతోందసీ._.. 

తనకి (బహ్మచర్యం స్వీకరించాలని పుందని చెప్పి తనని ఆశీర్వ 

దించమ”న్నారు. అంతకి మునుపే ఎప్పుడో “జగదీష్ సన్యసించ 

టోతున్నాడనీ, గొప్ప స్థితికి వెళ్ళ బోతున్నా డని చెప్పారు ఈశ్వరుడు, 

* భగవాన్ రమణమహర్షి అయ్యంకులం అనే కోనేటి దగ్గర 

ముండనం చేయించుకుని (బహ్మచర్యం సకరించారు, 
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షా అలాగే ఆశీరర్చదించారు. ఆ తరువాత జగదీష్ బొంబాయి వెళ్ళి 

పోయారు... వెళ్ళిన తరువాత షాకి అక్కడి నించి అప్పు డప్పుడు 
వుత రాలు రాసూ వుండేవారు. కొన్నాళ్ళ తరువాత జగదీష్ తండి 

నించి చలంగారికి ఓక వుతరం వచ్చింది. ___ “జగదీష్ ఇంట్లోంచి 

వెళ్ళి పోయాడు. బహుశా ! అరుణాచలం చేరుకుని వుండవచ్చు. మీ 
కుమారె మీద అతనికి చాలా. గురి. తరువాత మేం మీకు డబ్బు 

పంపిసాం. అత నెక్కడ వున్నా కొంచెం అన్నం పెడుతూ 
వుండండి” అని రాశా రాయన. చలంగారు ఆయనకి “మీరేం గొడవ 

పడవద్దు. జగదీష్ ఇక్కడికే వసే అతన్ని నా సొంత కొడుకులాగ 
చూనుకుంటాను”. అనీ రాశారు. 

జగదీష్ ఆరుణాచలం వచ్చారు. కానీ చలంగా రింటికీ రాలేదు. 

సరాసరి పెద్దగుళ్ళో దిగారు. ఆయన. అక్కడ దిగారని తెలియగానే 
చలంగారూ, నర కీ ఆయన్ని చు చూఢడాని కని' వెళ్ళారు. జగరీష్ ఒంటి 

మీద బట్టల్ని. చింపేనుకుని కొపీనం పెట్టుకున్నారు.. తన జేబులోని 

డబ్బంతా అక్కడి వీదవాళ్ళకి పంచి పెళ్టేశారు. చలంగారు వాళ్ళ 

కుటుంబంలో, ఒక్: సభ్యుడిగా వాళ్ళమధ్య తిరిగిన జగదీష్ చలంగారు 

వాళ్ళని చూచి నిర్హిప్తంగా నవ్వారు. ఇంక చలంగారు. వాళ్ళు అతని 
LA స్థితినీ, వై రాగ్యాన్నీ చూచి ఎంత సంతోపించారో: చలంగారు ఆయనకి 

భోజనం పంపినా" మన్నారు. 

: “మి తుడు జగదీష్. బి వొంబాయినించి ఈవూరు వొచ్చి గుళ్ళో 

పున్నారు. అన్నీ. పంచివేని. కౌపీనం ఒకే తన ఆస్తి గా మౌనం, 

వుపవాసం, ఎప్పు డెక్కటడికి పోతాడో నని watch చేయడం అతని 

తం|డికి ఒప్పందం చేసుకున్నాను, ఎప్పటి కప్పుడు తెలియ కేస్తోంటా 
నని, రేపు మౌనం వొదులుతాడు. మళ్ళీ వెళ్ళాలి. 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 11154) 
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ఆ మరుసటి రోజునించీ ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి భోజనం ఇచ్చి 

వొస్తూ వుండే వారు అతనికి. అతని తండి నెల నెలా చలంగారికి 

డబ్బు పంపించే వారు. తరువాత జగదీష్ అక్కడ వొదిలి పెట్టిన. 
వస్తువుల్ని పెద్ద పార్శిల్ కొట్టి పంపించేశారు చలంగారు వాళ్ళకి. ఎన్నో 
వస్తువులు అవి, కొన్ని బసవరాజుగారికి, తక్కినవి పేదలకి పంచి పె ట్రై 

శారు చలంగారు వాళ్ళు. జగదీష్కి భగవాన్ ఆదేశాలు వచ్చేవి. 

భగవాన్ తాము ఏ ఏ చోట్లలో కూచున్నారో అక్కడ తనని 

కూచో మన్నారని జగదీష్ చెప్పారు. ఆయన గుడితో '(పారంభించి 
భగవాన్ తపస్సు చేసిన (పతీ చోటుకి మారుతుండే వారు ధ్యానానికి. 

ఆయన గురుమూరం పక్కకి వెళ్ళేదాకా చలంగాధు వాళ్ళే. భోజనం 

పంపించేవారు. గురుమూర్తం పక్కకి వెళ్ళాక తనకి భోజనం పంప 
వద్దని, తను భిక్షం అడుక్కుంటానని అన్నారు జగదీష్, ఆయస 

గుజరాతీవారు. ఇక్కడి అరవల కారాల భోజనాలు ఆయన ఒంటికి 

పడలేదు. విరోచనాలు పట్టుకున్నాయి. అప్పుడు చలంగా రింటికి వచ్చా 

రాయన, ఆయనకి మందులు ఇచ్చి విరోచనాలు తగ్గించారు చలంగారు 

వాళ్ళు. షౌ గట్టిగా చెప్పాడు ఆయనకి “ఈ దేళపు భోజనం నీ ఒంటికి 

పడదు. మేం భోజనం పంపిసాం, నువ్వు తినవలసింది"__ అని. 

ఆయన అలాగేనని ఒప్పుకున్నారు. 

పరశురాం కూతురు “చిన్నకల్డు" జగదీష్ భాయికి భోజనం 

తీసుకు వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చేది. ఆ. అమ్మాయికి సాధువు లంపే చాలా 

భకి , ఒక్కొాక్క గుహ నించీ మారేవా రాయన, ఏ గుహలో 
ఫున్నారో తెలిసేది కాదు. కొని చిన్నక బ్లు కొండంతా వెదికి ఆయన 

ఎక్క డున్నారో కనిపెట్టి మరీ భోజనం ఇచ్చి వచ్చేది, చిన్నకబ్బుకి 
వీలు పడకపోతే చిత, డాలీ వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చేవారు. కొన్నాళ్ళకి 
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చిన్నకళ్ణుకి పెళ్ళయి అతవా రింటికి వళ్ళిపోయింది. చురకొ: 

లకి చి తకూడ అత వారింటికి వెళ్ళిపోయింది. ఇంక భోజన 

వళ్ళి ఇచ్చెవారు ఎవరూ లేరు. దాంతో జగదీష్ ఇక్క. 

భోజనం చేసి వెళ్ళే వారు. 

భగవాన్ కూచున్న అన్ని చోట్టలోనూ కూచున్నాక 

ఏం చెసారా ? అని తిరువన్నామలై లో చాలా మంది చూశారు 

'ఆయన అంతా తిరగడం అయాక ఆ(శమంలో నివసించడం 
"పెట్టారు. అప్పు డప్పుడు అనారోగ్యంతో బాధ పడుతుంటే 
రింటికి వచ్చేవారు. ఒకసారి వల్లమాలిన అనారోగ్యంతో బా 

వచ్చి ఇక్కడ చలం గెస్ట్వౌన్లో నెలరోజులు వున్నా నని 

చెప్పారు చరిత రచయితతో.. 
ఒక జయంతికి జగదీష్. తండి చనిపోయినట్లు న 

పెలిగాం వొచ్చింది. ఆ 'పెల్మిగాం తీసుకుని వెళ్ళి ఆయనకీ 

బాలు చలంగారు. అట్లా ఓసారి చూసి -ఏమీ' పట్టనట్లు ఆ "౭ 

కింద పారేశారు. జగదీష్. ఆయనలో చలనం చేదు. చ 

మామూలుగా మాట్లాడారు ఏమీ జరగన నై, ఇంక ఆయనలో 

_ గ్యాన్ని చూచి చలంగారు ఎంత ముగ్గులయి పోయారో. 

ఆశ్రమంలో వుంటున్నా గానీ, జగదీష్ చలంగా రింటి 

లకి, పండుగలకి రావడం మానలేదు. 

కొద్ది రోజుల తరువాత వాళ్ళ అన్నగారు వచ్చారు. 

గొప్ప Electrical goods company. వాళ్ళు. విదేశాలతో 

చేసూ. వుంటారు. జగదీష్కి ముగురు అన్నదమ్ములు. ఇద 
nM | ౧0 మి 

"గాడ వున్నారు. వాళ్ళ export &import వ్యాపారంల్ 
జల దమ్ములు నలుగురికీ నాలుగు షేర్టున్నాయి. జగదీష్ సన్యసించ [32 



[17] అరుణాచలం 129 

“చాడ్విక్ కి ఈళ్వరుడ్ని పరిచయం చేశాను. ఇంకా గాలం 

గుచ్చుకో లేదు, 
(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 80.04) 

చొడ్విక్ షొని చూడటానికి వచ్చారు. ఈశ్వరుడ్ని గురించి అడి 

గారు. ఆయనకి ఈళ్వరుడూ అదీ నమ్మకం లేదు. “ఈళ్వరుడు అను 
కోవడం ఎందుకు ? సౌరిస్లో, పలికేది 66౪11 అనుకో కూడదా ? ఆ 

పలికేది ఈశ రు డని మీకెట్లా తెలుసు *” అని చలంగారితో అనే 

వారు చాడ్విక్. ఈ మాట చేలంగారు శాస్త్రిగారికి చెబితే “ఆమెలో 

పలికేది ఈళ్విరుడో, పిశాచమో (devi1) నాకు అక్కర్లేదు. ఆ 

పలికేవారు నాకు కావాలి. ఆయన 66౪1 అయినా సరే ఫరవా లేదు” 

అన్నారు శాస్త్రిగారు, 

ఈశ్వరుడి విషయాన్ని నమ్మకపోయినా. చలంగారు వాళ్ళని 

వదిలి పెట్టలేదు చాడ్విక్. ఇంపెల్హపాదికీ ఎంతో దగ్గ రయిపోయారు. 

ఇంక చలంగారూ ఆయన చేసే అల్ల రి ఇంతా అంకా కాదు. అదే 

పనిగా నవ్వులూ, గోల. | 

ఆ రోజుల్లో షో తమ వి శాంతినించి మధ్యాహ్నం మూడు 

గంటలకే లేచే పారు, వాళ్ళ 60[0౧0%/ లో తామూ వచ్చి కూచునే 

వారు. షొ వచ్చినప్పటినించీ ఇంకా అల్లరి చేసేవారు వాళ్ళిద్దరూ. 

తమకు తెలిసినవారిని వెక్కిరించే వారు. ఎవరన్నా ఆ్మ్నశమానికివ స్తే 

గేటుదగ్గర నించే వాళ్ళ నడకనీ, వాళ్ళ తీరుసీ అభినయిస్తూ నడుస్తూ 

వచ్చేవారు చాడ్విక్. కొన్ని సందేహాలు షౌని అడిగే వారు. ఈశ్వరు 

డంటే నమ్మిక లేకపోయినా షొ మాటల్లో ఎంతో గురి ఆయనకి. షొ 

ఏమి చెయ్య వద్దన్నా చేసేవారు కాదు, తరువాత భగవాన్ వల్లి తన 

శేమి ఠాలేదని అనేవారు, 
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చాడ్విక్ షా, నర కీ, పకపకలని తమ ఇంటికి పిలిచారు, "అది 

ఒక చిన్న గది. దాంటో శ గోడ్రకి భగవాన్ ఫొటో, (డెస్సర్ మీద చిన్న 

కామూ రి వ్శిగప ౧, బంగారంతో చేసిన క్రీచ కం వుండేవి. 

యన తెల్లారి నాలుగు గంటలకు లేచి విధిగా స్నానంచేసి, 

దక్షిణా మూర్తి సోత్రం చదువుకునే. వారు. ఆ(శమ వేదపారాయణం 

అంతా ఆయనకి క్షుణంగా కంఠతా వచ్చును. కాని భగవాన్ మాటంటే 

ఆయనకి వేదాక్షరం. (బాహ్మలు తప్ప వేదం చదవకూడదని భగవాన్ 

అన్నారు గనక ఎప్పుడూ పెకి చదివేవారు కాదు. ఇంక ఇండియాకి 

రాక పూర్వం నించే అయన శాకాహారులు. ' (బహ్మచారి. ఆయన 

నిష్టా నియమాలు చూసి (బాహ్మలే సిగ్గుపడే వారు. భగవాన్ జీవిత 
కాలంలోనే కాసో0క ౦గా జందెం వడికి, (వాహ్మలు (ఆమం 

ఆయన దగ్గరకి వెళ్ళి “మాకన్నా మీరే నిజమెన _బాహ్మలు.. ఇది 

మీ కోనం “కొడికాం, వేను కోండి”. అంటే. ఆయన చిరునవ్వుతో 

“నిరాకరించారు. 5 

“చాడ్విక్ గారు కొత time theory పెన కృషి చేస్తున్నారు. 

ఆశ్రమంలో భజనలు ఏర్పాటు చెయ్యాలని చూనున్నారు. మరీ 

: తక్కు వ అవుతున్నారు మనుషులు ఆ(శమంలో.” 

(శాస్త్రిగారికి. చలంగారి లేఖ 17.6. 54) 

ఆశమానికి వచ్చే జనం తక్కు వె పోయారు. ఆళమం 

ఆంతా గొడవల్లో పడి పోయింది. ఇంక ఏ నిమిషాన మూసి వేసారా ? 

అన్నట్లుగా వంది ఆమ పరిస్థితి. రాబడి తక్కువై పోయింది. 

చాడ్విక్ ఎక్క డెక్కడికో వృత రాలు రాసీ ఫండ్స్ తెప్పించి ఆశ 

మాన్ని నిలిపారు. పూర్వం భగవాన్ వుండే రోజుల్లో దగ్గర దగ్గర 

/ డజనుమంది వటువులు ఇటూ అటూ కూచుని వేదపారాయణం దశ వారు. 
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స్వాతం(త్యం వౌచ్చాక దాహ్మలకి ఆధిక్యత పోయింది. 

చాళ్ళు బతకాలం పే మామూలు పనులు చేసుకో వాల్చి వచ్చింది. అందు 

వల్ల తమ పిల్ల ల్ని (బాహ్మ లెవరూ వేదాభ్యాసానికి . పంపించేవారు 

కాదు, చాడింక్ ఆ ళమానికి వచ్చే _(బాహ్మల్ని తమ పిల్పల్ని వేదం 

నేర్చుకోవడానికి పంపించనుని అడిగారు. ఆ (వాహ్మణులు ఆభ్యం 

తరం చెప్పారు చొడి్విక్ అభ్యర్థనకి. “వేదపారాయణం చేస్తూ వం పే 

ఏ మవుతుంది ?” అని అడిగారు ఆయనని, 

“వాళ్ళ భవిష్యత్తు నేను చూసుకుంటాను, మీరు పంపండి వాళ్ళని" 
అన్నారు చొడ్వి (క్ వాళ్ళతో. మొత్తానికి ఎనిమిదిముంది పిల్హలు ఆయన 

ఆధీనంలోకి వ్ వొచ్చారు, ఆ పిల్లలకి వేదం నేర్పించడమే 1 కాక వారికి 

తమిళం, ఇంగ్లీషు మిగిలిన subjects -చెప్పడానికని ఒక స్కూలు 

పెట్టారు, ఆ స్కూలులో ఇంగ్లీషు చెప్పడానికని బసవరాజుగార్ని నిను 

మించారు. ఆయనే బ; గవరాజుగారికీ ఇంగ్లీషు ఎలా చెప్పాలో తరిఫీదు 

ఇచ్చారు. ఆ training బసవరాజు గారికి రమణస్థాన్ లొ పిల్లలకి 
పాఠాలు చెప్పడానికి ఎంతో వుపయోగ పడింది. 

భగవాన్ స్యయంగా మాతృ భూ తేశ్వరి ఆలయంలో (శ్రీచ కాన్ని 

(పతిష్టించారని చాడ్విక్ నమ్మకం. భగవాన్ దేహం చాలించి నప్పటి 

మా పిల్లల భవిష్యత్ 
(ag) 

నించీ ఆన్నిరోజులూ ఏ పూజా లేకండా వుంది. ఆ గ్రచకం ! 

(శ్రీచ(కం పూజ లేకండా వుండకూడదు గనక చకవారం పృకవారం. 

యథావిధిగా ధ్రీచక పూజ ఆరంభం చేయించారు చాడ్విక్ , అది 

మొదలు పెటీ ముందు పెద్ద హోమం చేయించారు. 

“ఇవాళ ఆ(శమంలో (బహా్కాండ మైన. హోమం (్రీచకానికి. 

ఆ హోమం నంగతి, ఎందుకు చేసారో అది ఎవరూ సరిగా చెప్పరు. 

వాళ్ళకే తెలియదేమో, శ్రీచక. పూజలకి వార్షికోత్సవం అను 
కుంటాను.” (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ. 18854) 
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ఆ హోమం (పతి ఏడాది ఆళమంలో జరుగుతూనే వుంది, 

చాడిిక్ నిలువునా ఆంగ్లేయుడు కాని ఆయనకి బాహ్మలమీద అంతు 

లేని (పేమ. ఇండియన్స్ అందరితో కలిసి పోయేవారు. ఇక 

(బాహ్మల్ని చూసే సె “వాళ్ళలో ఇంత విద్వత్తు వుండీ, నిష్ట వుండీ 

ఎందు కిట్లా అణగారి పోయారా?” అని ఆయన బాధ పడేవారు. 

ఆశ్రమంలో పూజార్హ మీద ఎంత జాలో ఆయనకి. ఎవ రెవరికో రాసి 

డబ్బు తెప్పించి ఆశ్రమంలో పూజారు లందరికీ పెళ్ళిళ్ళు చేయించారు. 
తలా ఒక ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు. నవర్శాతి ఉత్సవాలని దగ్గర వుండి 

చేయించేవారు. 'అమ్మవా రికి. ఆమానికి వచ్చే యూరోపియన్స్ అంద 

రికీ చాడ్విక్ పద్దతి ఆశ్చర్యకరంగా వుండేది. కొందరికి నవ్వులాటగా 

వుండేది. మునుపు భగవాన్ విచారకా మార్గంలోనే నడుసో, దేన్లోనూ 

కల్పించుకోని చాడి?క్ ఇలా పూజల్లో పడడంతో ఆయనని ఎలా 

అర్హం చేసుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియలేదు. ఏమిటి చాడ్మిక్ కూడా 

మూఢభకిలో పడి పోయారు ? అనుకునేవారు. మెర్ స్టన్ కి మాతం 

ఇదంతా వింతగా కనపడేది కాదు. 

“ఈ లక్షణం ఆతని రక ౦లోనే వుంది. వాళ్ళి తండి 

ఇంగ్లాండులో priest. వి([గహారాధన చేసే చర్చికి చెందినవారు. 

కొడుక్కి. కూడా అదే వచ్చింది, అంతే” అనేది ఆమె, 

ఇక చాడ్విక్ ఆధ్వర్యంలో ఆశమానికి గొప్ప శోభ పట్టింది. 
చాడ్విక్ క్రీర్రి వ్యాపించింది. ఎవ రెవరో ఆయనని రమ్మనమని పిలిచే 

వారు. ఈ ఎనిమిది మంది వేదాభ్యాసం చేసే వటువులతో ఆయన 

బయలుదేరే వారు. ఆ పిల్లలకి ఎంత వుత్సాహమో: ఆయన మీద 
వాళ్ళకి ఎంత నేమో. 
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ఇక ఆ పిల్లల్ని ఓ చిన్న చీమ కుట్టినా సహించలేక పోయేవా 

రాయన. ఆ(శమంలో చాడ్విక్ ఒక figure అయిపోయారు. ఇదివరకు 

దేనిలోనూ కల్పించుకోని ఆయన ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వారిని 

receive చేసుకుని (శ్రీచ|క పూజలూ, ఆశ్రమం అంతా చూపించే 

వారు. ఈ పను లన్ని టినీ గొప్ప వుత్సాహంతో చేసేవారు. ఎందరో 

మహారాజులూ, గొప్ప గొప్ప ఐళ్వర్యవంతులూ రావడం మొదలు 

పెట్టారు ఆ(శమానికి, భగవాన్ నిర్యాణం తరువాత వెళ్ళిపోయిన భకు 

లంతా మెల్లమెల్లగా అరుణాచలం చేరుకోవడం మొదలు పెట్టారు. 

'ఖాౌశీ అయిపోయిన ఇళ్ళు మళ్ళీ నిండు కోవడం మొదలు పెట్టాయి. 

చాడ్విక్ కి ఈ ఆశమాన్ని ఎట్లాగెనా వృద్ది చేయాలనీ, పైకి తీనుకు 
రావాలనీ యోచన. 

“ఇది నా గురువు ఆ శమం. దీనికి నేను లాయల్. ఇది 

కుక్కల పాలు అయితే నేను సపొంచలేను” అనేవారు. 

“ఏందుకీ బెడద అంతా 'పెట్టుకుంటున్నావ్ అని అడిగేవారు 

చలంగారు. 

“ఎవరయినా చూసుకునే వాళ్ళుంటపే సంతోషంగా దీన్ని ఇచ్చే 

సాను” అని నవ్వేవారు చాడ్విక్. చాడ్విక్ చలంగా రింటికి రోజూ 

వొస్తూ వుండేవారు. 

9 
అప్పట్లో అందరికీ తరచు జలుబులు చేస్తూ “వుండేవి. అరుణా 

చలం వాతావరణంలోనే జలుబులు చేసే గుణం వుంది. హౌకి 

మామూలుగానే జలుబులు చేసేది. తక్కిన వాళ్ళకి జలుబులు అసలు 

ఎన్నడూ తెలియవు. అలాంటిది చీటికి మాటికి అందరికీ చేసేవి. 

ఒక రోజు రాతి అందరికీ జలుబులు రావడంతో భజన చేయడం 
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గ. అందరూ కూచుని ఘాటయిన మిరియం పొగ 

సున్నారు. ఇంతలో ఇంట్లోకి ఇద్దరు వ్యక్తులు (వవేశించి ఇంగ్ల 

“ఇదేనా అరవిందా! శమం?” ఆని అడిగారు. భ్ eK 
ET 

“అరవిందా శముం ఇక్కడ కాదు, పాండిచ్చేరి” అన్నారు 

అక్కడున్న వాళ్ళందరూ. వచ్చినవాళ్ళు " “అరవింద ఘోష్ ఆ ళమం 

కాదు. అరవింద. 8 ఆశమం” అన్నారు. 

“అలాంటి ఆశమం ఇక్కడ ఏదీ లేదే?”. అని అంతా. 

ఆశ్చర్య పోయారు. 
అప్పుడు వాళ్ళు “మేము “ఆనందమయీి మా శిష్యులం. 

ఫలాని పేరు గలాయన మా ఆ(శమానికి వొచ్చి ఇద్దరు సాధువుల్ని 

పంపించమన్నారు, మా Mother తో. ఆమె మా “అద్దర్నీ పంపిం 

చారు అని అన్నారు. అప్పుడు అర్దం అయింది అందరికీ ఆ పిలి 

చిన వా రెవరో. ఆ పిలిచిన వారా ఇక్క డ లేరు. ఇద్దరూ ఆ అర్థ 

_ ర్మాకతి ఏమైపోయేటట్లు అన్న యోచన వచ్చి ఆ రోజుకి వాళ్ళని తను 

ఇంట్లో వుండి పొమ్మన్నారు షా వాళ్ళు. వారిద్దరిలో ఒకరు బంగా+ 

యులు. ఒకరు గుజరాతీయులు, చుర్నాడు వాళ్ళు తమను పిలిచినవారి 

బెడస్ అడిగి... వల్లా. తాము. వొచ్చామని ఆయనకి వుత రం రాసు 

కున్నారు. 

ఆ(శమానికి, కాంపౌండ్ నౌకర్ణకీ రాసీ రమణా ళమంలో 

"భోజనం ఎర్చాటుచేసి చలంగా రింటి పక్కింట్లో వాళ్ళకి బస 

ఏర్పాటు శే బశారు ఆ పిలిచినవారు. వాళ్ళని వాళ్ళ రాష్ట్రాల బట్టి బెం 

గాలీ సాధువు, గుజరాతీ సాధువు అని పిలిచేవారు షా వాళ్ళు. 

వాళ్ళు రోజూ భజనకి వచ్చేవారు. ఆ బెంగాలీ అతనిది చాలా 

గొప్ప కంఠం. ఆతని కోనం ఎక్రు_డినించో ఒక హార్మోనియం 
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తెప్పించారు చలంగారు వాళ్ళు. అప్పటినించి. భజస్సలో. అతను 

పాడేవాడు. . 

హిరేన్ (ఇెంగాలీ సాధువు. రెండో అష్టపదిని పాడేవారు. 

షౌ రెండో అష్టపది తప్ప మిగిలిన అష్టపదులన్నీ పాడతారు. 

కొన్ని ఆమెకి కంఠతా వచ్చు, కొన్ని టీని చూసి పాడతారు. 

హీరేన్, రెండవ అష్టపది నెందుకు పాడవు? _ అని అడిగేవారు 

షాని. షౌ కి రెండవ అష్టపది అంటే అన్ని అష్ట స్టపదులకన్నా చాలా 

ఇష్టం, చితకి ఆ పాటం జే మరీ ఇష్టం. షాని “స పాట పాడమని 

అడగని చికూడా ఆపాట పాడమని అడిగి పదే పదే పాడించు 

కునేది ఆ పాటని. ఆ పాట పాడినప్పు డల్లా ఆస్ప్మతిలో అకార 

ణంగా ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోవడం. జరిగేది. చ్చీ వూరికే అనుకుం 

టున్నాను. అదీ ఇదీ కోయిన్ సెడ్ అయింది అంతే అనుకుని 

చాలారోజులు అత్య పెట్టలేదు షొ. ఒక రోజు పొద్దున షా అప 

యత్నంగా. తమ గదిలో ఆ పాటనే కూనిరాగం తీసున్నారు ఆ 

రోజు ర్మాతే *వొయ్యి చచ్చి పోయింది. “దీని కేదో వుండి వుం. 

టుంశి” అని షా మళ్ళీ ఆపాట ఎన్నడూ పాడలేదు. 

ఈ అష్టపదికి ఒక 11౧% వుంది. అది ఏనుంపే షౌ ఆపాట 

నేర్చుకునే టప్పుడు ఇంట్లో ఉక పెరి చచ్చి పోతోంది. ఆనంగతి మౌ 

వాళ్ళ మాష్టారికి తెలిసి తమాషాకి దీ కథ అల్తేరు. ఈ పిల్లి జయదెవుడి 

అష్టపది విన్నది గనుక సరాసరి వె కుంఠాని కీ వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు. 

అక్కడికి వెళ్ళగానే వైకుంఠ ద్వారాల దగ్గర జయ విజయులు అడ్డు 
పెట్టి “ఇదేమిటి, పిల్లి వి, నీ లోకానికి పో, నీ కిక్కడ వుండటానికి 
అర్హత లేదు” అంటా రట. ఆ పిల్లి నాకు పూర్తి అర్హత వుంది. 

* వొయ్యి షౌ పెత లి 
—0 
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నేను జయదేవ అష్టపది విన్నాను గనుక నన్ను విష్ణులోకానికి రానివ్వా 
ల్సిందే” నని పోట్లాడు తుంది. ఈ సంగతి విన్న విష్ణుదేవుడు “ఆ 
పిల్లి కి తప్పక ౦డా అర్హత వుంది రానివ్వండి” అన్నారట. మాష్టా 

రాకథ ఓపికగా చెప్పారు. చుర్నాడు ఆపి పిల్తీ చచ్చి పోయింది, 

_ ఇప్పుడు ఆ పాట పొడ మని హిరేన్ ఆడుగు తున్నారు. షొ 
ఈ జింక్స్ గురించి ఆంతా వివరించా రతనికీ. అప్పుడు హిరెన్ " 

అష్టపది నువ్వర వె పాడితే వినాలని నా కెంతో కోరికగా వుంది. ఇంతక 

ఎవరో ఒకరు చచ్చిపోవడమే కదా జరిగేది ? మనిద్దరం దూరంగా వెళ్ళి 

పోదాం. అక్కడ నువ్వా పాట పాడు. నేనా పాటని విని హాయిగా 

చచ్చిపోతాను” అనేవాడు. 5 

“సరే నువ్వు చచ్చిపోక ఆ పొట పాడి నేనే చచ్చిపో తే, 

వీళ్ళంతా గోల పెట్టరా ? తీసుకు వెళ్ళీ ను వేర్ష చం పేశావని నిన్ను పట్టు 

కోరా” అనేవారు షౌ నవ్వుతూ 

పీ రేన్ది చాలా దుడుకు స్వభావం. కానీ ఎంతో 86౧56 01 

humour అతనిలో. గ్లాస్కో లాల్చీ, ధోవతితో నిగనిగలాడే గడ్డంతో శ 

అత రువులు పూసుకుని తిరిగేవాడు. స 

రెండో అతను గుజరాతీ. చాలా సౌమ్యశీలి. శాంత స్వభావం 

కలవాడు. మనిపిలో ఎం తో మంచితనం వుండేది. అతని “పేరు 

_ భరత్భాయ్. 

| “ఆనందమయ ఆ(శమం నించి ఇద్దరు సాధువులు వొచ్చీ మా 

పక్క నే దిగారు, వాళ్ళలో బెంగాలీ అతను రోజూ భలే భజనలు చేను 

న్నాడు, చాలా సరదా బున' వాళ్ళు భక్తులు. మాది జ్ఞానమార్గం అంటూ 

బిగునుకుని కూచోరు. 37 

ాత్రిగారకి చలంగారి లేఖ 17.60. 84) 
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హిరేన్ సపవర్తనా ఆతని చూపులూ షోకి గిమేవి కావు. ఈళ్వ 
రాదేశం వలన అందరినీ స్తీ పురుష విచక్షణ లేకండా తన పిల్ల లుగా' 

దగ్గరకి తీసుకునేవారు షొ. కానీ తనని స్తీ అనే దృష్టితో పృరుషులు 

చూసే సపొంచలేక పోయేవారు. అందుకని ఆమెకి నిరసన భావం 

వుండేది అతని యెడల, “ఏమిటీ మనిషి" అని. తన చిన్నప్పుడై త్తే 

ఆలాంటి వాళ్ళనించి తప్పించుకుని ఎక్క-డో తిరుగుతూ వుండేవారు. 

అలాంటి వారినించి తన బలమే కాక దైవబలం కూడా ఆమెని రక్షిం 

చింది. కానీ ఆమెకి ఇప్పు డెటూ పోవడానికి వీలు లేదు. భజనకి ఎటు 

వంటి వారు వచ్చినా భరించ వలసిందే. 

తన Visions లో పొరేన్ జీసస్ కాలంలో ఎవరో. ఆ వ్యకి గా 

అతన్ని చూశారు షొ. ఆ.కాలంలో ఆతని కళ్ళల్లో ఎంత గొప్ప 

తెజస్సో! ముఖంలో ఎంత (గేసోః జీసస్ అంటే అవధులు లేని 

పేమ, భక్షి వెలిగి పోతోంది ఆ జన్మ వ్యకి లో. ఒక్కొక్కప్పుడు 

ఈశ్వరుడు ఎవరినయినా వారి పూర్వజన్మల రూపాల్ని చూసినప్పుడు, 

ఆలాంటి వుత్తమమైన జన్మ లెతి నవాళ్ళు ఎందు కిలాంటి హీనమైన 

వ్యకి త్వంతో, అవగుణాలతో వుంటున్నారా ఈ జన్మలో అని 

ఆశ్చర్యం వేసేది షాకి. 

ఒక రోజు ఈశ్వరుడు షాని గట్టిగా కోప్పడ్డారు. ఆ విధంగా, 

ఎన్నడూ కోప్పడలేదు ఆయన ఆమెని. “ఎందుకట్లా నిరసిస్తున్నా 

వతన్ని * అని అడిగారు. “అతని చూపుల్ని నేను భరించలేను” 

ఆన్నారు షౌ. ఈళ్వరు డన్నారు “నీకు (పేమ నివ్వడమే కాని తీను 
కోవడం చేత కాదు. అతని కెంత (పేమో. (పేమ నిచ్చేవాళ్ళు 
(పేమని తీసుకోలేక పోవడం ఎంత కఠినమో:” అని, 
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“భక్తితో (పేదుగా వచ్చిన వారి (పేమని: తీసుకుంటున్నాను. 
కాని నన్ను ఒక స్త్రీగా చూసేవారి ( పేమని ఏ విధంగా తీనుకుంటాను? 

ఆట్లాంటి మురికిని ఎటా భరించగలను ?” అన్నారు షా. ట్ర కని అట్ల లన 
“ పేమ నిచ్చేది. నేను. తీసుకునేది నేను. నేనే ప్రేమని. అది 

మురికి అవనీ, న్వచ్చ చువనీ నన్నంటదు. నిన్నూ అంటదు” అన్నారు 
ఈశ్వరుడు. | 

_ కానీ వారి  _పేమని నా ద్వారా గదా మీరు తీసుకునేది. అది 

నన్నంటదా ఖ్ అన్నారు షా 
కక, చ _పేమని ఇచ్చేది నేను. తీసుకునేది నేను. నిన్నెందు కంటు 

తుంది? అన్నా రాయన. . 

౨ “ోనాద్వారా మీరు _పేమని చూపిస్తే వారు నేనే అనుకుంటారు. 
మీ రనుకోరు కదా” అన్నారు షా, . 

. “్వారికిీ తెలియక పోయినా నేను చూనుకుంటా నంతా” ' అన్నా 

రాయన. 
ఈశ్వరుడు చె ప్పిన ఈ మాటని కీసుకోవడం చాలా. విపరీతం 

అయిన సంగతి షాకి. కీంచిన్మాత. వు క్తిత్వం ఇంకా. వంది తనకి. 

అందుకని భరించలేక పోయారు. 

“సి అభిమానాన్ని అడ్డం రానీకు. అభిమానం చే స్తేతప్ప ఈ. 

మార్గంలో. ఎవరూ నిలవ తేరు అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

ఇంక ఆ రోజు భజనలో షౌలో నించి ఆ నిరసన అదంతటడే 

తొలగి పోయండి. హిరేన్లో. ఆ చూపులు మాయ మయ్యాయి. ఆ 

రోజు నించి అతను గొప్పతేజంతో వెలగడం మొదలు. పెట్టాడు. తాను 

త్తని అనే అభిమానం ఆ రోజే నశించి పోయింది. ఆమెలో. స్తీ అనే 

. భావమే కాదు, తా నేదో. పవిష్నతురాలు. తక్కిన వారు అపవ్మితులు 
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అన్నభావం కూడా షౌలో పూరి గా నశించింది. చిన్నప్పటి నించి షోకి 
ఆడా, మొగా భేదం కాన్లస్గా వుండేది కాదు... తన రక్షణ కోనం 

మొగవారి నించి దూరంగా వుండేవా రామె. పెద్ద మీసాలతో, గెడ్డా 

లతో వచ్చిన వారిని ఎవరినై నా తన బిడ్డగా తీనుకుని తల నిమిరేవారు 

షా. కాని పొరేన్ తనవేప్ప చూసినట్టు ఎవరయినా తనవేపు చూస్తే 

వారికి తను దగ్గర అవఠేక పోయేవారు. అలాగే ఇతరుల్లో ఏది వున్నా 

దానిని ఒక తప్పుగా భావించక దగ్గరగా తీసుకునే శకి కలిగింది 

షాకి ఇప్పుడు, పరిపూర్ణత లభించిన వారు సర్వాన్నీ “హోమగుండం 

లో అర్చించు కోవలసిందే. ఆ పరిపూర్ణ తకి ప్రీతం... అనేది నీడగా 

వున్నా ఆది అభ్యంతర మే. అందువల్లనే తీ వపరీక్షలతో షాని సరిపూ 

ర్హతలో నిలిపారు ఈశ్వరుడు. 

శాస్త్రిగారి ద్వారా తెలుసుకుని కొన్నాళ్ళు ఉత్తర (పత్యుత రాలు 

జరిపిం తరువాత 195 - భగవాన్ జయంతికి యామిజాల పద్మనాభ 

స్వామి గారు వచ్చారు. ఆ రోజుల్లోనే మురళి అనేవారు వచ్చారు. 
రాగానే శాస్త్రిగారు వాళ్ళంతా షా క్రి సాహ్టాంగపడితే పద్మనాభ 

స్వామిగారు కూడా సాష్టాంగ పడ్డారు. అప్పుడు చెప్పా రాయన “నే 

నెవరికీ ఇంతవరకూ చెయ్యెత్తి నమస్కరించ - లేదు. ఒక జమీందారు 

గారి దర్శనం కోనం ఎవరో నన్ను తీనుకు పోతానం పే నేను ఆయనకి 

._ నమస్కరించవలసి వస్తుందని ఆయన ఛాయలకు పోలేదు. అలాంటిది 

అ(పయత్నంగా మీకు నమస్కరించాను” అన్నారు. 

మురశీకి రేడియో స్టేషన్లోనే వుద్యోగం. ఆయన తమిళులు, 
ఆయనని. చూడగానే ఈశ్వరుడు “ఉద్యోగరీత్యా నువ్వు గొప్ప 
position లో వుండ బ్ తున్నావు” అన్నారు. అలాగే (పన్తుతం 

ఆయన గొప్ప పదవిలో వున్నారు, . 
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అప్పట్లో ఈశ్వరుడి చుట్టూ సరస్వతీదేవి నరించేది. సాహిత్య 
చర్చలు, కవితా గానాలు _ _ చలంగా రిల్రె సాహితీ (సవంతిగా మారి 

పోయింది. 

పద్మనాభ స్వామిగారి రాకతో ఈళ్వరునితో  జిజ్ఞానువులు 
సాగించే చర్చలలో పూజ్యులు కీ. శే. కావ్యకంఠ గణపతి శా(నులు 

గారి సాహిత్య సృజన, ఆధ్యాత్కిక జీవనం "మంత శాస్త్ర పాండిత్యం 

చోటు చేనుకున్నాయి. గణపతి అవతారుడి న వాసి ష్షగణపతి ముని 

కావ్యకంఠ బిరుదాంకితులు, మహాచార్యులు,. తపళ్శాలురు, నె ఫికులు. 

అరుణాచలంలో తమ జ్ఞానగురువై న రమణుల చరణాల చెం 

తకు చేరుకునే నాటికి నాయన శతలక్ష సంఖ్యాక మైన జపంలో పంచా 

కరి పునళ్ళర్య చేశారట. గ్రీవిద్యాదికాలై న మహా మంతాలు జపించా 

రట. ఇక పద్మనాభస్వామి, శాశ్రీగార్ల (పళ్నలు నాయన చేసిన 
మం[తోపాస నల వె పు మళ్ళాయి. అంతే కాదు. ఆ రోజుల్లో మంత 

శాస్త్ర చర్చలు, యోగ చర్చలు, నాపాత్య చర్చలు పెరిగి “పోయాయి. 

ఇక ఈశ్వరుడి చుట్టూ సంస్కృతీ భరితమైన వాతావరిణం [ పబలి 
పోయింది. 

అప్పట్లో చ ౦గారు వ వాళ్ళకి వారం వారం న గై ధామం 

వెళ్ళడం అలవాటు. అట్రాగే ఆ రోజు మురళీ, చలంగారు, శాస్త్రిగారు, 

షా స్కంధా్యాళమానికి వెళ్ళారు. షౌ అక్కడ మామిడి చెట్లు కింద 

కూచుని సమాధి స్టితిలోకి వెళ్ళిపోయారు. హఠాత్తుగా మురళి వచ్చి 
_ ఆమె పాదాల దగ్గర పడిపోయి “నేను పాపిని, నన్ను రక్షించండి” 

అని బిగ్గరగా అకిచేశారు. తరువాత, ఇక్క_డినించి తిరిగి తమ ఇంటికి 
పో నని, అరుణాచలంలోనే మీ అందరితోనే వుంటాను అని పట్టు. 

పట్టారు. అప్పటికే. ఆయనకి పెళ్ళయింది. ఇద్దరు పిల్లలు. “వొద్దు, సీ 
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రుండ కండి. 'మీకు గొప్ప _ promotions రాబో తున్నాయి” అని 

చెప్పారు ఈశ్వరుడు, ఆయన వెళ్ళి పోయారు. కాని తనభార్యతో 

కుటుంబంతో అప్పు డప్పుడు ఒంటరిగాను తరచు వొస్తుండే వారు. 

అప్పటికి ఆయనకి ఏ (పమోషను లేదు. చలంగారికి మాతం ఉత్త 

రాలు రాస్తువుండే వారు. ఒకసారి ఆయన వుతరం రాశారు, తిరుపతి 

వెంకటేశ్వర్లు నా కలలో కనబడి. “ఆ సౌరిస్ ఈశ్వరుడు కాదు. 

భగవాన్ వంటి గొప్ప జ్ఞాని. ఆమెని నమ్ముకుంటే, సన్యాసమే కానీ 

నువ్వు _పెకి రావు” అని చెప్పినట్లు. అదే కల ఆయన భార్యకి కూడా 

వచ్చిందట. షౌ అన్నారు “నేను ఈశ్వరుడి నని నే నెప్పుడూ చెప్పలే 

దిని. నేను ఈళశ్వరుడ్ని అని ఈశ్వరు డన్నారు. తను ఈశ్వరుడని 
షౌ చెప్పలేదు. “నేను చెప్పాను కదా గొప్ప (పమోషన్సు వసాయని. 
అట్లాగే నన్ను వొదులుకో మను” అన్నారు ఈశ్వరుడు. కానీ ఆయన 
ఇక్కడికి వస్తూనే వుండేవారు. వీలు పడినప్పుడల్లా తిరుపతికి వెళ్ళే 

వారు. 

మురళి, కాస్త్రిగారు. పసిపి ల్లల్లా గంతులు వేసేవారు. ఛలోక్తులు 

వేసుకునే వారు. పాటలు పాడే వాడు. పాడు కుంటూ వుయ్యాల లూగే 

వారు, 

చిన్నపిల్ల డాలీని భుజాన వేనుకుని శాస్త్రిగారు ఒకకే గంతులు 

వేసేవారు. ఆయనకి డాలీ అంపే ఎంతో ముద్దు. డాలీ మహాత్మా! అని 

పిలిచే వారు. 

అలాగే చాడిషక్కి కూడా డాలీ అంపే ఎంతో ముద్ద. ఆ 

అమ్మాయిని ఆయన “డాలియా” అని పిలిచేవారు. చాడ్విక్ ని ' 010 

bంy' అని పిలిచేది డాలీ. అసలు గేటు దగ్గరనించే డాలీమీద పాటలు 

పొడుకుంటూ' వొచ్చేవారు చాడ్విక్ . 
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_చలంగారు వాళ్ళింట్లో 1952లో ఓం (పథమంగా . భగవాన్ 

జయంతి జరిగింది. జయంతికి ఆ(శమంలో పూజలు జరిపే వారు. 

సాయం(తం ఇంకేం కార్య(కమాలూ వుండేవి కావు ఆ(శమంలో. 

భజనలకి రోజూ, అందర్నీ పిలిచేవారు గనుక చలంగారు వాళ్లూ 

ఇవాళ భగవాన్ జయంతి. మాఇంటికి భజనకి రండి” అని. ఆశ 

మానికి వచ్చిన వారిని పిలిచే వారు. 185% జయంతికి కూచిభొట్ల 

సూర్యనారాయణగారు కూడా ఇక్క డే వున్నారు. ఇంకా నలుగు ౮ దుగు 

రున్నారు. చలంగారు, షా, సూర్యనారాయణగార్ల. పాటలతో జయంతి 

జరిగి పోయింది... ల . 

ఈ జయంతులు ఎట్లా ఆరంభమైనాయం శే శా స్రీ (వక్ 

గారి బృందం “జయంతి ఎప్పుడు ! %* అని చలం గారికి ఉత. రాలు రాసే 

వారు. ఈశ్వరావతరణోత్సవాల కం టే భగవాన్ జియంతులే ముందుగా 
ఆరంభ .మయ్యాయి. చల౦గా' రింట్లో. చలంగారు ఆ(శమంలో. కను 

క్కుని జయంతి ఫలానా తేదీన అని రాయంగానే చాలామంది జయంతి 

కని వొచ్చి. చలంగా రింట్లోనే దిగేవారు. ఇక్కడ (పత్యేకంగా 

celebration ఏ ఏమీ లేదు, ఆ సాయం(తం. భజన చేయడం, మంచి 

_పసాదం తయారు చేయించి పంచడం వినా. జయంతి కని వచ్చిన 

. వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళతో. బాటు ఆ(శమంలో భోజనానికి వెళ్ళే వారు, 

చలంగారికి, షాకి చప్పిడి. భోజనం కనుక, . ఏ వుప్మాయో చేసే 

వెళ్ళేది నర కి. శాస్త్రిగారు మరి కొందరూ అక్కడ భోజనానికి వళ 
కండా చలంగారు వాళ్ళతో బాటు ఆ వుప్మా యే పంచుకు తినేవారు. 

"కొన్నాళ్ళయిన. తరువాత. “ఇడేమిటి మీ ఇంటికి జయంతి కని 

పస్తే మమ్మల్ని ఆశ్రమానికి పొమ్మంటారా. ? %* అనే. వళ్ళ బయలు 

చేరింది వే చ్చే వాళ్ళలో. అందుకనే జయంతి celebrate చేయవలసి 
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వచ్చింది చలంగారు వాళ్ళకి. దాంతో ._పత్యీకంగా ఒక ఉత్సవంగా 

ఆహ్వానాలు పంపి, వంటలు చేయించి అలంకరణలు, లెట్లు పెట్టటం 

మొదలయినవి జరపడం మొదలయింది చలంగా రింట్లో. 

ఆ దీపాలంకరణ చేసేవారు పురుషోత్తం. పురుషోతం' మాట 

కారి కాదు. అతని మననులో ఏముందో తెలియదు. పోనీ మనిషెనా 
da 

కనిపించడు. (పతి వుత్సవానికి, రమణస్థాన్ కి లెట్లు వుచితంగా సమె, 
య 

చేసాడు. తొలిసారిగా చలంగారు ఈళ్వ రావతరణొ త్సవాలు (పారం 

భించినప్పటి నించి ఇప్పటిదాకా లై. లె ట్లు స ప్రై చేస్తూనే వున్నాడు. ఎప్పుడో 

ఓసారి కనిపించినా మాట్లాడడు. తలెత్తి "చూడడు. తల వొంచుకుని 

త్వర త్వరగా వెళ్ళి పోతాడు, ఈ పట్టణంలోని అరు కాచలేశషరాల 

యంలోని లె టింగ్ అంతా ఆయన చేకుల మీదుగానే జరుగు తుంది. 

పెద్దగుడిలో నూ, పట్టణం లోనూ ఆయన చేసిన లె టింగ్ ఎరేంజి 

మెంటు చూసే తెలునుంది, ఆయన ఎటువంటి ఆర్ష: 

మొదట్లో జయంతికి ఆళమంలో అందర్నీ పిలిచేవారు చలం 

గారు వాళ్ళు. 'ఆశమాధికారి కుటుంబంనించి కూడా వాళ్ళపి ల్లలూ 

వాళ్ళు వచ్చేవారు. కానీ వాళ్ళ విరోధులు కూడా ఇక్కడి జయంతిలో 

పాల్గొ వడం వలన వాళ్ళు మెల్లిగా రావడం మానుకున్నారు. 

ఇంతలో శివర్శాళి వచ్చింది. శాస్త్రిగారి బృందం శివరాతికి 

తరలి వచ్చారు. మా తల్యార్ఖాన్ ఈ శివరాతికి ఒక భజనతో గిరి 
(పదక్షిణం ఏర్పాటు చేసింది. వూరిలోంచి జగదీష్ కాసి భజన పార్టీ ని 

ఆహ్వానించింది. చలంగారు వాళ్ళందర్నీ అహ్వానించిం దామె. రమా 

రమి 80, 40 మంది సౌరిస్తోపాటు భజన చేనుకుంటూ బయలు. 

దేరారు. శివర్శాతి కిలా. గిరి పదక్షిణం వెడుతున్నారని తెలిసి, తిరిగి. 

వచ్చేటప్పుడు తమ ఇంటికి రన్ముని షౌ వాళ్ళని పిలిచారు రామస్వావి 
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అయ్యర్. ఎందుకయినా మంచిదని చిన్నపిల్లలు నడవలేక పోతే 

ఎకి ంచుకునేందు కని బసవరాజుగారు సై కిల్. తెచ్చుకున్నారు. మధ్య 

దారిలో శాస్త్రిగారికి. వల్లమాలిన పంటిపోటు వచ్చింది. బసవరాజుగారి 

సె కిల్ మీద కావ్రిగార్ని ఎక్కించి రామస్వామి అయ్యర్ ఇంటికి 

పంపించేశారు. షౌ. -ఆందరూ గిరి చు'క్రేసరికి మా తల్యార్ ఖాన్ కి 

కాళ్ళు నెప్పులు వచ్చి మధ్యదారిలో జట్కా ఎక్కి తమ ఇంటికి వెళ్ళి 

పోయారు. ఇక మిగిలిన వారంతా రామస్వామి అయ్యర్ ఇంటికి 

వెళ్ళారు (పదకీణం చేసి. షౌ వాళ్ళు గిరి పదక్షీణం 'వెడతారం'టే 

వాళ్లూ వారింటికి వచ్చిన అతిథులూ మాతం అని అనుకున్నారు రామ 

సామి అయ్యర్. వారి కోసం పొంగల్, మురుకులు ఇట్లాంటి ఫలహో 

రాలు సిద్దంచేసి పెట్టు కున్నారు. షో వాళ్ళతో కలిసీ వొచ్చిన ముప్పయి 

మందిని చూసి నివ్వెర పోయారు. ఆ ఫలహోరాలు అందరికీ పంచి 

జెట్టంది షౌ వాళ్ళేం తినరని గపాంచి నట్టున్నారు రామస్వామి. 

అయ్యర్. చేసినవన్నీ అందరికీ పంచి పెట్టా రాయన. (పతి గిరి పదక్షీ 

కానికి తమ ఇ ఇంటికి రమ్మని పిలిచేవారు “రామస్వామి అయ్యర్. కానీ 

ఇంతమందితో వెళ్ళడం షౌకి న్యాయంగా కనిపిం చేది కాదు. తమఇంటికి 

వాళ్ళు వెళ్ళకండా వొచ్చేసి నప్పుడు ఆయన “మా ఇంటికి రాలేదు 

మీరు” అని గోలచేసి తాము తయారు చేసిన ఫలహారాఅన్నీ తినమని 
వాళ్ళింటి. నించి తెచ్చి. షౌ వాళ్ళని బలవంతం... చేసే సవారు, ఆయన 

(వేమ అలాంటిది. 

జానకీ. వాళ్ళు ఇంగ్లాండు వెడుతూ వాళ్ళ పిల్లల్ని చలంగారు. 

వాళ్ళకి అప్ప జెప్పారు. దాదాపు నీస్ ఎళ్ళ పైని వయస్సు వాళ్ళనించి ర్ ఏళ్ళ 

వయన్సు వాళ్ళ దాకా. పంతులుకి £ పిల్ల లుండేవారు. వాళ్ళకి చలంగారు. 

వాళ్ళస్వాధీనంలో. వున్న అనాసక్తి (డిజాచ్మెంట్) అనే బిల్లింగు 
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ఇచ్చారు. ఇంతలోకి చలంగారి చిన్న చెల్లెలు పాప తన పిల్లలతో ఒక 

వంటామెతో సహో వచ్చింది, జానకి పిల్లలు, పాప పిల్లలు, అ తిథులు 

అందరూ కలిసి చలంగారింట్లో ఒక పెద్ద సమూహం అయ్యారు. 

అప్పటికే అమ్మ ఆం(ధదేళ పర్యటన చేసి మౌనంతో ' తిరిగి 
వచ్చింది. ఆసలు ఎవరితోను మాట్లాడేది కాదు. కీవలం పాలతో 20 

రోజులు వుపవాసం చేసింది అమ్మ. 

ఇల్లంతా పెద్దసందడి, ఇంటి ముందు అంతకి ముంచే పెద్ద 

పాక చేశారు. ఇల్లు చిన్నదయినా ఆ పొకలో చాలామంది జనం వస్తే 

బారు, ఇంక భజనల్లో రంగపాటలు పాప కూతుళ్ళ డ్యాన్సులు, పాటలు, 

ఇంటి వాతోవరణమంతా ఎన్నడూలేని హడావిడితో నిండి పోయింది. 

ఇంతలో (తురగా) జొనకీరాణి వచ్చారు. ఆవిడ షా వాళ్ళ మేనత్తకి 
మసుమరాలు, ఆ అమ్మాయి కూడా డ్యాన్సు చేసేది. పాటలు పాడేది. 

ఈ లోగా పంతులి చెల్లలు, పిల్రలు అరుణాచలం వచ్చారు. 

బెజవాడలో వుండే రోజుల్లో షా చిన్నతనంలో ఆమె ఒకసారి వచ్చారు. 

అప్పుడు షౌ ఆమెనించి కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయేవారు. ఆమె అంత 

అందంగా వుండేది, ఇప్పుడు షాలో ఈళ్వరాక ర్షణ నించి ఆమె కళ్ళు 

తిప్పుకోలేక పోతోంది. ఆవిడ ఈళ్వరుడ్ని ఎంతో ఇష్టపడింది. ఆవిడ 

వాళ్ళ వూరు వెళ్ళాక ఆమెకి కలలో షా, ఈశ్వరుడు, పక్క పక్కన 

నుంచుని కనపడ్డారు. దాంతో ఆమెకి ఈళ్వరుడి మీద దృఢ విశ్వాసం 
ఏర్పడింది. 

ఎండాకాలం గడిచి పోయింది. జానకీ వాళ్ళు ఇంగ్లాండు నించి 

తిరిగి వచ్చారు, వాళ్ళంతా పకపకతో సహా బెంగుళూరు వెళ్ళి పోయారు, 
నిర్మల చలంగారు వాళ్ళతో ఇక్కడే వుండి పోయింది. 

ఆగష్టు 15వ తేదీ ఈశ్వరావతరణకి జానకీ వాళ్ళు పకపకతో 
సహో వచ్చారు. మళ్ళీ ఒక పెద్దబృందం తయారైంది, పంతులుకి 
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ఈశ్వరుడం కే తిరుగులేని భక్తి. వంతులుకి అలాంటి భక్షి కుదరటం 
ఒక (పత్యేకత. చిన్నప్పు డంతా తన ఒళ్ళో కూచో బెట్టుకుని ముద్దు 
చేసిన షౌని ఈశ్వరుడని తలవంచి మోకరించేవాడు పంతులు. అంతే 

కాదు షౌ ముందు నృదుతతో నీరయి పోయేవాడు. పకపకని ఇక్కడే 
వదిలి పెట్టి వెళ్ళిపోయారు పంతులూ వాళ్ళు. 

కొద్దిరోజులు గడిచాక నిర్మల “నేను మా ఇంటికి వెళున్నాను. 
నాకు ఒకళ్ళు నయమై పోయింది కదాః నే నిక వెడతాను” అంది. “నీ 
ఆరోగ్యం కొంతవరకే నయం అయింది. నీ ఒం టి పరిస్టితి ఇక్కడ 

_ వుండటంవలన సికు తెలియటం లేదు. ఇంకా సి వొంట్లో జబ్బు 

వుంది” అని ఈళశ్వరు డన్నారు. “అయినా వెడతాను” అంది నిర్మల. 

బెంగుళూరు వెళ్ళిన వెంటనే నిర్మల పాణంమీదకి వచ్చేటంత పెద్ద 

జబ్బు పడింది. పంతులు ఆదుర్దాగా వుత్తరం “రాశాడు షాకి. షా 
విభూతి. వంపించారు.. సిర్మలకి జబ్బు నయమై పోయింది. ఆ తరువాత 

వాళ్ళ రాకపోకలు. తగ్గిపోయాయి. రంగ మాతం లక్నోనించి బెంగు 

భూరు వచ్చినపుడల్లా _శిపవన్నామరై వచ్చి చలంగారు వాళ్ళ దగ్గర 

కొంతకాలం గడిపే 

ఈ లోప్పగా బసవరాజుగారి భార్య వచ్చారు... 

“నిన్నర్యాతి. 11గంటలకి బసవరాజుగారి. భార్య, కొడుకు 

దిగారు. ఘరానా కుటుంవీకుడి కింద తిరుగుతున్నారు. ఆ పెళ్ళాం 

బనవరాజుగారిని ఏం, ' చేస్తుందో నని చాడ్విక్ గోల పడుతున్నారు” 

(కాత్రగారికి చలంగారి లేఖ 1. 6_ d4y 

లాడ చాడిక్ వేదపాఠశాల విద్యార్థులకి. ఇంగ్లీషు 

నేక్సించే వాకు 
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లోగడ బసవరాజుగారి అక్క, దావ వచ్చి, ఆయన్ని రమ్మని 

బతి మాలారు, కాని బసవరాజుగారు. వెళ్ళలేదు. (పనుతం ఆయన 
భార్య, కొడుకు వచ్చారు. వాళ్ళిద్దరూ ఆయనతో వుంటున్నారు. 

“పానం బసవరాజుగారికి ఎంతటి అవస్త వొచ్చింది. భార్యతో 

నివసించవలసిన దుర్గతి కలిగిందా ? ఎవరూ ఆ భార్యని వారి వూరికి 

తరిమేవారు లేరా ? అని మధనపడుతున్నారు చాడ్విక్ 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లెఖ 23_6_94) 

ఆవిడ తనతో రమ్మని తనని బలవంతం చేస్తున్నట్లు బసవ 

రాజుగారు చెప్పారు. “మీకు వెళ్ళాలని వుందా ?” అని ఆడిగారు 

ఈశ్వరుడు. “నా కేమాగతం లేదు” ఆన్నారు బసవరాజుగారు... “స్సర 

మీతో ఆవిడకి వుండాలని వుంటే కొడుకుని పెట్టుకునివుం డమన్నారు" 
ఈళ్వరుడు. ఆవిడ బసవరాజుగారితో వుంటోంది, కానీ ఆమె (పయ 
త్నం ఆయనని తన వెంట తీనుకుని వెళ్ళాలని. 

“బసవరాజుగారిని చిత విచి(తాలుగా ఆడిస్తున్నారు ఈశ 

రుడు. బసవరాజుగారి దారా, పుతాదులు ఆయన భుజాల మీదనే అధి 
ప్టెంచి వున్నారు.” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 10-10-54) 

బసవరాజుగారు తనకు శాంతి లేదని గోల పెడుతున్నారు. ఒక 

రోజు భార్యని సంపించేయ మని ఈశ్వరుడ్ని అడిగారు. పగలంతా 

చలంగారు వాళ్ళింటో వుండే వారు బసవరాజుగారు వనులు చేను 

కుంటూ. భోజనానికి, పడకకి ఇంటికి వెళ్ళేవారు. భోజనం దగ్గర 

ఆమె తనని. సౌధిన్తున్నారని ఈళ్వరుడితో complain చేశారు 

బసవరాజుగారు. _ nn 

“సరె భోజనానికి వెళ్ళకండి. బిచ్చం ఎత్తుకోండి” అన్నారు 

ఈశ్వరుడు. అయన ఈ (ప్రాంతాలలో వున్న కొందర కళ్ళకు వెళ్ళి 
t 
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భిక్షం ఎత్తు కునేవారు. వాళ్ళు “ఇదేం కర్మ నీకు: లక్షణం అయిన 

భార్య, పి ల్ని పెట్టుకు ఈ గతికి ఎందుకు వచ్చావ్ 2౩” ఆన ఆయనని 

నానా తీ తిట్టేవారు. చలంగా రింటిముందు బిచ్చగాళ్ళకి రాగికూళ్ళు 
పోసోం చిప్ప పట్టుకుని కూర్చు నేవా రాయన. ఆయన కొడుకు కూడా 

వచ్చి ఆయన పక్కనే కూచున్నాడు. ఇదంతా చూసి ఆయన భార్య 

ఆళ వొదులు కుంది. చివరికి కుజ వాడ్ని “తీసుకు వెళ్ళి పోవడానికి 

నిశ్చయం చేసుకుంది. అప్పట్లోనే బసవరాజుగారు ఎటో వెళ్ళిపోయారు 

ఎవరికీ చెప్పకండా. 

“ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు. రెండ బసవరాజీయం తయారు 
చేస్తున్నారు. 

పదిరోజుల కిందట ఎవరితోనూ చెప్పకండా బసవరాజుగారు 

పాండిచేరి పారి పోయినారు. 

అక్కడి నించి దిగి ఈ వూళ్ళో అక్క డక్కడ. మెరిశారు 

ఎవళ్ళకో ! 

ఓ రోజు పొద్దున్న సమాధి దగ్గరకి చొచ్చి, ఒకొక్క (పదక్షీ 

తానికి ఒకొక బట తీ నేని నా మీద పడేసి గోచీతో కూచున్నారు. 

| మర్నాడు ఏ మెరగనట్టు భార్యా, ప్పుత సమేతంగా రమణ 

భక్తులకి దర్శన మిచ్చారు. 

ఇవాళ వీ పొద్దున్న భార్యని దిగబెట్టడానికి గూడూరు వెళ్ళారు.” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 10.11. 94) 

_. అప్పట్లో, ఈశ్వరావతరణకి, జయంతికి పండుగలు ' చేసేవారు 

ఇంట్లో. ఈశ్వరుడు వొచ్చిన కొతలో. సంవత్సరాది చేయా లను 

కున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు. ఇంట్లో తెలుగ కేలండర్లు లేవు గనుక అరవ 

_ వాళ్ళకి ఎప్పుడు. సంవత్సరాది. వా స్తే: అప్పుడే చేసుకోమన్నారు ఈళ్వ 
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“రుడు. 'కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏలాగో తంటాలుపడి కనుక్కుని తెలుగు 

సంవత్సరాదే చేయాలని నిశృయించు కున్నారు. ఆ రోజున ఇంట్లో 

బూజులు దులుపుతున్న నౌకరు ఆర్ముగం. రేడియోతో' సహా కింద 

పడ్డాడు. దెబ్బలు తగిలాయి. ఇలాంటివే కొన్ని యాక్సిడెంట్లు జరి 

గాయి. అందువల్ల వాళ్ళు ఆ రోజున పండుగ చేయడం మానుకో వాల్సి 

వచ్చింది. అందుకనే ఏ పిల్ 19 వ తేదీన చేసేవారు. ఆ రోజు షా 

పుట్టిన రోజు. చివరికి తమిళ సంవత్సరాడే వాళ్ళకి సంవత్సరాదిగా 

నిలిచిపోయింది. తమిళ దీపావళి పండుగ చేద్దాం అంటే సారంగపాణి 

వాళ్ళు “మా కారోజు పండుగ. . మే మారోజు రావడానికి వీలుండదు 

గనుక మీరు తెలుగుదే చేయండి” అన్నారు. దాంతో తెలుగు దీపావశే 

. చేనుకుంటున్నారు ఇంటో వాళు. ఇంటో వాళ్ళు ఏ పండుగలన్నా చేను 
లొ లా య 

కుంటానుం టి అభ్యంతరం చెప్పేవారు కాదు ఈళ్వరుడు. 

షౌ చిన్నతనంలో పండుగ అంపే ముఖ్యం దీపావళి, సంవత్స 

రాది ఎంత చీదర పృట్టించేవో: “మాకు వొద్దు మొట్టో” అని పిల్లలు 
గోల పెట్టినా సరే తలంట్లు పోసేది అమ్మ, అక్క డ్నించి పిల్లల ఏడు 

పులూ, వికి భోజనం సిద్దం కాకపోవడం - అక్కడితో చలంగారి 
అరుపులూ, పిల్లలు ఆకలివేసి గోల చేయటం .... ఇంక అమ్మకి 

నెర్వస్ నెస్ వొచ్చేది. అమ్మ ఎన్ని రకాల పిండివంటలో చేసేది కాని 

పొద్దుటి నించి పడిన హెరాణతో ఏ సంతోషం, ఏ సరదా పుండేబి 

కావు. షౌ వాళ్ళంతా పెద్దయినాక తమకి ఇష్టం అయితే ఏ విఘ్నేశర 

చవితో. కృష్ణాష్టమో హాయిగా చేసుకునే వారు. ఈశ్వరుడు వొచ్చాక 
పండుగ రోజున ఏదో ఒక పిండివంట రుచిగా, జుచిగా చేసుకోవడం 
ఇష్టం వుంటేనే: తలంటు పోసుకోవడం ఇంక ఎంత హాయి అయి 

పోయిందో, ఎంత అందంగా తయారయ్యాయో పండుగలు. ' 
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_ చి్నితకి, చలంగారికి టవాకొాయ ము లంటే ఎంతో సరదా. ఈ 

దీపావశికి సారంగపాణి, గంగాధరం, చిత, చాడిషక్, పకప కక, డాలీ, 

నర క్రి హిశేన్, భరతీ భాయ్, బసవరాజుగారు, చలంగారు అందరూ 

కలిసి గుం పుగా టపాకాయలు కాల్చారు. కానీ సరయిన మేనేజ్ 

మెంట్ లేళ చేతులు కాల్చుకున్న వాళ్ళు, చీరలు కాల్చుకున్న వాళ్ళు 

ంగీలు చెక్కాలు కాల్చుకున్న వాళ్ళు అయినా రందరూ.. హిరన్ 

ఒక కాకరప్ట వ్వొత్సి కాల్చి చాడ్విక్ ముఖంమీద. పెట్టాడు. దాంతో 
చాడ్విక్ కోపగింటి చల౦గా రింటికి రావడం మానుకున్నారు. హి రేన్ 

ఎంతటి, దుడుకు పనులు చేసినా షా వద్దంటే మానేసాడు. చాడ్విక్ 
ఎంత ఆలిగినా షౌ ఆయనని చూడటానికి వెడితే సం వచ్చేసారు. 

షౌ అయన వైపు చూస్తే చాలు ఆయన కోపం చల్లారి ' పోయేది. 

అప్పటి నించి చాడ్విక్ ఎవరు కనిపించినా, తెలుగువా? కిలా దీపావళి 

చేనుకుంటారో తెలుసా? అంటూ ఇక్మూ వళ్ళూ కాల్చుకుని చేసే 

. వాళ్ళకి & పండు గనిపించడు అని చెప్పేవారు. ఇంతకీ ఆయనకి జ 

తెప్పించింది తెలుగువాడు కాదు, జెంగాలి, తరువాత ఆయన. కోపం 

చల్లా రి వసూనే వున్నా రు, 

“అప్పట్లో చినస్వామి వుండే రోజుల్లో గుళ్ళో. సేవలు చేసే 

అమ్మ. "ఒక రోజు అమ్మ నుదుటిమీద పెద్ద గాయంతో, వేత 
్రాకృర్కో,. గూడలోంచివిడివడి పోయి వేలాడు. తున్న బొటన 

వేలుతో ఇంటికి వచ్చింది. ఆమ్మ చెప్పడం, తను ఆ(శమంలో 

కూచుని వుండగా కర్ణః కంతా. చీకట్లు కమ్మేకా యనీ, మళ్ళీ తెలివి 
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వొచ్చేసరికి తను పడిపోయి వున్నానని, లేచి చూచేసరికి ఈ గాయా 

అన్నాయి. అది ఎలా జరిగిందో: అన అేం జరిగిందో ఎవరికి 

యలేదు. అది పట్టపగలు. అమ్మని ఎవరు పడేసారు 3 ఆదు. 

క్ ఆళమంలో “అందరికీ (పాణం. ఆమెకి ఎవరికోనూ విరోధం 

కంచు కాగడా పెట్టి వెదికినా కనిపించదు. 

అమ్మ కట్టు కట్టించుకునేందుకు కు గవర్నమెంట్ ఆసుషతికి 

వెళ్ళింది. ఆవిడ “కక, గొ నవ్వుతూ “అరుణాచలా"' అంటూ కటు 

కట్టించు కుంది. ఈ వయన్సులో ఆ E ఫాక్సృర్ నయం కావడం కష్ట 

మని చెప్పారు డాక్టర్. ఆ దొటన వేలిని గూడలో సర్టి కట్టు క'టేరు. 

చెయ్యి (ఫాక్చర్కి కూడా కట్టు క యేరు. ఈ దెబ్బలకి ఈమెకి నొప్పి 

తెలియటర్లే దేమిటి ? అని ఆ డా ౦ ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ 3 (ఫ్రాక్చర్ 

అతికినా గానీ ఆ 3 చేతికి బలం త , పోయింది. 

10 

హి లేన్, భరత్ భాయి న్ముదానుకి బయలు దేరారు. ఈళ 

వారి యెడల చూపే (_పేమా, ఆదరం చూసి శాస్త్రిగారు. పద్యనాభ 

స్వామిగారు, మురళి వారిని జాగత గా తమతోనే తీసుకు వెళ్ళారు. 
మురళి వారిని తమ ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నారు. అక్కడ హిరేన్ చాలా 

అసహ్యంగా (పవరించాడట. ఆ సంగతి మురళి చలంగారికి రాశారు. 

ఇంక షాకి కూడ కొంత కోపం వొచ్చింది. ఇం టెల్ల పాదికీ అతనం టే 

అసహ్యం కలిగింది. 

హిరేన్, భరత్ భాయి తొలిగా తిరువన్నామలై వచ్చినప్పటి నించి 

వారి గురువై న ఆనండమయి షొకి ఎప్పుడూ కనబడుతూనే వుండేదిశీ 

ఇక హి రేన్ రాగానే చివాట్లు పెడదాం అనుకున్నారు పొ. 
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“హి రేన్స్వామి చేసినపని చాలా ఆశ్చర్యం" కలిగించ లేదు; 
ఎందు కంటే మమ్మల్ని సిద్దంచేసి వుంచాడు. ఇక్కడి చర్యల వల్ల. 

కాకపోతే “ఛా, ఏదో సొరబాటు” అని గట్టిగా అనేవాళ్ళం. కాని ఇది 

మఠీ ఘె రం. నొ నా ఉద్దేళ్యంలో. పెగా బూకరింపు- పోసీండి_ ఈళం 

రుడు విన్నారు. ఆయన కల్లా ఈ విషయంలో పట్టింది ముర. మురళి 

క్షమని చాలా అభినందించానని చెప్పారు. నిన్న రెండు మూడుసార్లు 

“మురళికి ఇట్లా రాయి, అట్లా రాయి” అని చెబుతూనే వున్నారు. 

“కమ చాలా “గొప్ప సంగతో ఇంకా గొప్పగా అలవరుచుకో” అన్నారు 

మురళిని. “చాలా శోచసీయమైన పని జరిగింది. కాని నేన్లు మురళిని 

వాళ్ళని తన ఇంటో పెట్టుకోమని చెప్పలేదు. పెట్టుకోవడమూ, అతని 

పనిని మౌనంగా సహించడమూ ఎక్కువగా "మెచ్చుకో తగినవి” 

అన్నారు. . . 

హీ రేణ్యుడు ఈ విధంగా జరిపించాడు అని వుత్త రం ద్వారా 

తెలుసుకున్న తర్వాత ఈశ్వరుడికి అతని'పైన |(చేమా, బాధ్యతా 

ఎక్కువై నాయి. “ఇటువంటి మనిషిని నేను కాకపోతే ఇంకెవరు 

ఆతన్ని దగ్గర చేరనిస్తారు? గతీ దిక్కూ ఎక్కడ నేనుగాకకొ అన్నారు. 

చూ మననులు మాతం ఎంత తిరగబడు తున్నాయో: నాకా? నాకు 

మురళి వీళ్లని ఇంటో దింపు కుంటారని తెలిసే కొంచెం warning 

నూచించకుండా వుండలేక పోయే వాజ్ణేమో : ఈశ్వర వేమా విధా 

నంలో నునకి ఇది "కొత్త పాఠం. | 

కాని భరకొభాయిని తలుచుకోండి. అతని క్షమ, సహనం, 

జదార్యం ఒక అతనివల్లి ఎవరికి ఏ మాతం గాయమైనా వెంటనే 

శెండో అతను తన కన్నీళ్ళ [తో ఆ బాధని కడుగు, తున్నాడు. అందు 
వల్చన గావును ఆ తల్లి ఆనంచమయి ఆ. ఇద్దర్ని జంట చేసింది. 
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పి రేణ్యుడి వ్యవహారాలు అన్నీ తిలునునట ఆమెకి. తెలిసి ఆమె 

ఇతన్ని. 14 ఏళ్ళు భరించిందం టే .... “పోరా” అంతే ఒక నిమిషంలో 

దిక్కు లేకండా పోతాడు. గెంపేసారు. భరించింది. ఇతనిలో ఏం 

గొప్పతనం చూడకపోతే భరిస్తుంది. ఇట్లాంటి వాళ్ళు లక్షలు వాళ్ళం 

దర్నీ భరిసోందా 7 ఇతనై నా ఆమెని విడవక ఆమెచేత చివా ట్టు తింటో 

శిక్షలు వడుతో ఎందుకు పడి వుంటున్నాడు 2 

ఈశ్వరుడు ఎంతదయని ఆx౧[855 చేశారో “సన్యాస ఆశ 

మంలో వుండి, ఆ నియమాలు నిలుపుకో లేక, లొంగి పోయేవాడి మనో 

క్షోభ, దైన్యం. మీ కెట్టా అర్హమవు తుంది?” 

ఆ దైన్యం ఆయనకి “కనపడు తోంది, మాకు కనపడదు, మేక 

పోతు గాంఫీర్యర తప్ప. 

నిన్న సాయం[తం ఆనందమయిమా షాక దర్శన మిచ్చిందట. 

ముందు తన శిమ్యళ్ణి కొప్పడ్డదట.. “నిన్ను మహాత్ముల దగ్గరకి 

పంపితే నువు చేసేపని ఇదా?” అని. తరువాత షాతో “నా శిష్యుడు 

చేసిన అపచారానికి నేను నిన్ను క్షమార్పణ అడుగు తున్నాను” అని 

నమస్కరించిం దట. షౌ చాలా M౦౪ అయింది. 

ఈళ్వరుడు అన్నారు “మన మెవ్వరమూ కాదు. అతన్ని 
క్షమించాల్సెంది. అది మురళి. అతన్ని క్షమించమను నా పృతుణ్ణి” 

అన్నారు. 

ఇంకో చి వోటనై తే హిరేన్కి ఏం జరిగి వుండేది: ఎంత గొప్ప 

పూర్వ సుకృత మో! ఈశ్వరుడికి మనందరి కన్నా ఎంత అర్పణ చేను 

కున్నాడో కొన్ని జన్మల్ని. ఇన్నేళ్ళ ముందు ఆనందమయిమా తరు 

వాత ఈశ్వరుడు అరిచే తుల్లో కాపాడు కుంటో తీసుకుని వస్తున్నారు. 

ఇట్లాటి _పతోభాల మనిపినీ. 

(శాస్రిగారికి చలంగారి లేఖ 14.11. 54) 
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అందరికీ పొరేన్ అంటే చాలా కోపముగా ఉంది. అతనిని 

ఏమి అనక పోవడంతో షామీద కూడా కొంత కోపం వుండేది. 

అప్పుడు ఈశ్వరుడు అన్నారు, “మీరు నజ్జనులు. మీ సంగతి మీరు 

చూనుకో గలరు. ఎవరై నా మిమ్మల్ని హర్షిస్తారు కాని ఇతను దుర్మా 
ర్లుడే కనుక ఇతన్ని ద్వేషించే వారేకాని ైపేమించేవారు లేరు. మరి 
ఇతనికి ఎవరు దిక్కు నేను (పేమించక పోతే” అని. అయినా 

అతన్ని ఎవరూ భరించలేక పో యేవారు, 

తరువాత మదాను నించి భరత్ భాయి, హిరేన్ తిరిగి వచ్చారు. 

భరత్భాయి అక్కడి వాళ్ళతో చెప్పి, ఏడ్చాడుట “మీరు ఏమీ అను 

కోకండి. ఇతను ఎప్పుడూ ఇంతే. కానీ ఎన్నేళ్ళ నించో వున్నాడు 

గనుక దయామయి ఆనందమయీమా సహిస్తో ౦ దితన్ని” అని చెప్పా 

డని శాస్త్రిగారు మురళి వచ్చినప్పుడు భరత్ భాయి అన్న మాటలు చలం 

గారు వాళ్ళతో చెప్పారు. 
అప్పుడు అందరికీ అర్థ మయింది. "ఇలాంటి దుడుకు మనిపితో 

ఆంత ౩ శాంత స్వభావం కలవాడ్ని వెందుకు పంపించారో! ఆ నంద 

హ్రేన్ అనందమయీమా గురించి షాతో చె 'స్పేవారు. పొరేన్ని 
భిక్షాటనం చేసుకోమని ఒకసారి ఆదేశించారట ఆమె. ఇంకొకసారి 

ఏమారు మూలనో నిర్జన (పడేశంలో వున్న తమ ఆ(మానికి పంపి 

వేశా రట. ఇంక అతని వల్ల ఏదయినా తప్పు జరిగిందని తెలిస్తే _ 

ఒంటరిగా తన గదిలో, కూచోబెట్టి రా(తింబవళ్ళు చివాట్లు వేస్తూ, తను 

ఏడుస్తూ. ఇతనికి 'నచ్చచెబుతూ వుండేవా రట. ఆమె. పెేశిక్ష భరిం 

చలేక అతను. ఒకొ)క్కప్పుడు పారిపోయే వాడు. ఆ (పరేశానికి 

లనూ వచ్చి అతనిని లాక్కొని పోయేవా రట ఆమె. 
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తిరువన్నామలై పంపించే టప్పుడు “నేను దక్షిణాదికి పోనని” 

మొండికేశా రట పొరేన్. ఆమె ది వొచ్చి పొరేన్ చెయ్యి పట్టుకుంది. 

అతని మొండి పట్టంతా మరుక్షణం మాయ మైంది. ఇదంతా. చూసే. 

థామస్ ఇండియాకి పోనం పే జీసస్ అతన్ని బానిస కింద అమ్మి 

వేయడం గుర్తుకి వస్తుంది, — 

ఇక్కడికి వచ్చిన తరువాత తిరువన్నామలై వొదల నన్నాడు 
హిరేన్. . 

ఆనందమయిమా వుత్త రాలు రాయి సే జవాబు రాసేవాడు కాదు. 

షా అతనిని కోవ్పడి ఆమెకి బదులు రాయించే వారు. ఎంత మొండి 

తనం, మొగరూ వున్నా షా చెప్పగానే తలవంచి ఎ పనైనా చేసేవాడు 

హిరేన్. షా చెప్పారు గనుక ఆమెకి జవాబులు రాయడం మొదలు 

పెట్టాడు. కొన్నాళ్ళకి ఆనందమయిమా “నువ్వు భజనలకి పోవద్దు” 
అని రాయింఛారు. అతను షోకి వచ్చి చెప్పారు. - “భజన అన్నది 

పుత మ, పుణ్యకార్యం కదా? ఆవి డెందుకు వెళ్ళవద్దు అంటుంది ?* 

అని షాని (పళ్నించేవాడు. “ఏమో? నా 'కెట్టా తెలుస్తుంది?” అన్నారు 

షా. కాని గురువు తనకి పదే పదే వార్నింగులు ఇసూ వున్నా హిరేన్ 

భజనలకి వస్తూనే వున్నాడు. 

ఇంతలో గుడివాడ నించి డి. పి. రామారావు అనే యువకుడు 

చలంగారికి వుత రం రాశారు. “నేను చాలా దుర్మార్గుడ్ని. అందుచేతనే 

ఈశ్వరుడి దగ్గరకి రావడానికి నాకు జంకుగా వుంది. నాకు అర్హ త 

వుందనీ, నన్ను బాగుచేయ గలననీ ఈశగఇరు డం టే ఈశర దర్శనా 

నికి వస్తాను” అని రాశారాయన, “అర్హత అనర్హత అన్నది ఈశ 

రుడి కేమీలేదు _ _ _ ఈశ్వరుడు మిమ్మల్ని బాగు: చేయగలరని మీకు 

నమ్మకం వుం పే తప్పకండా రండి” అని చలంగారు ఆయనకి 
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రాశారు. ఆ అబ్బాయి తం(డి కూడా సంతోషిస్తూ వుత్తరం రాశారు... 
“మీరు మా అబ్బాయిని తీనుకో గలిగితే సంతోషమే” నని. రామా 

రావు ఏవో పెద్ద పరీక్షలు ప్యాసయ్యారు. అలాగే అతను వొచ్చాడు. 

చలంగారు వాళ్ళమీద తను భారం కావడం అతనికి ఏమా తం ఇష్టం 

లేదు. తన వెంట కొంత డబ్బు తెచ్చు కున్నారు. అతన్ని “అనా 

సక్తి, లో పెట్టారు చలంగారు వాళ్ళు. ఆతను తన వంట తను చేసుకుని 

ఇండిపెండెంట్ గా వున్నారు. 

రామారావు తన గురించి చలంగారికి చెప్పారు. ఇంతకీ అతను 
చేసిన దుర్మార్గం ఏమిటం పే చిన్నతనంలో తం(డికి తెలియకుండా 

డబ్బులు దొంగిలించే వాడట. ఇట్లాంటివి చేశాను. ఇంక నా 'కెట్లా గతి 

దొరుకు తుంది” అని అతను వ్యసన పడుతుంటే ఈశ్వరుడు 
జ్ ఇలాంటివి చాలామంది పిల్లలు చేస్తా నౌరు, దానికి మీరింతగా బాధ పడ 

నక్కర లేదు అన్నారు. అతను “నన్ను పవి(తుణ్ణి చెయ్యండి” అని 

ఈశ్వరుడి పదే పదే వేడుకునే వారు. వ ర ఎందుకు ?” అని 

ఈశ్వరుడు (పక్నిన్త సే, సమ ధానం ఆతని క తెలి 

భజనలో హిరేన్ పవర నని భరించలేక పోయేవారు రామా 

రావు. హిరేన్ భజన అయినాక కూడా ఆనందమయిమా గురించి, 

ఆమెసె తన తిరుగుబాటు, ఆమె తనని అదుపు ఆజ్ఞలలో పెట్టడం, 

ఆ శిక్షణ షాతో చెబుతూ వుండేవాడు. 

కొంత కాలానికి చె చాలా వరకూ బయటికి రాకుండా తన గది 

తోనే వుండి పోయేవారు షౌ, అట్లా షౌ గదిలోనే వుండిపోతున్నందుకు 

: హిరేన్ గోల చె'ప్టేవాడు. “నువ్వు కనపడకపోతే ఎట్లా షా” అని 

ఆడిగేవాడు. హిరేన్ షా పట్ట తీనుకున్న చనువు, చొరవ రామారావుని 

బాధ పెట్టాయి. షా ముందు “హిరేన్ని ఏమయినా అనడం రామారావుకి 
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భయం, కాని ఎట్టాగో రైర్యం తెచ్చుకుని “ఇత నెందుకు. వన్తాడండి 

భజనకి ?* అని “షోని అడిగారు. 

“భజనకి ఎవరయినా రావొచ్చు, అందులో తప్పేమీ లేదు. 

భజనకి వొచ్చేవారి నెవర్ని మేం అభ్యంతర పెట్టం” అని చెప్పారు షా. 

ఒక రోజు రామారావు, హిరేన్ కలిసి గిరి (పదక్షీణానికి 

వెళ్ళారు, అక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యా ఏం జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు. 

ఆవేళ రాతి భజన అయిన తరువాత రామారావు పారేన్ దగ్గరకి వెళ్ళి 

“నువ్వు చాలా అసభ్యంగా _పవరి_ స్తున్నావ్. ఆమెని" నువ్వు షౌ అని 

ఎందుకు పీలుసావు ?” అన్నారు. 

“అందరూ పిలుస్తున్నారు. నేనూ పిలుస్తున్నాను” అన్నాడు 

హిరేన్. 

“పీ ఆనందమయిమాని ఆనందా అని పిలునున్నావా 2” ఆలాగే 

సౌరిస్ని మదర్ అని పిలు. అలా పిలవకపోతే నుప్పు భజనలకి రావ 

డానికి వీల్లేదు” అన్నారు రామారావు. 

“నాకు చెప్పడానికి నువ్వెవరు.? షౌ చెబితే భజనలకి రావడం 

మా ా నేసాను” అన్నాడు హిరేన్. 

“మళ్ళీ షౌ అంటావ్” అంటూ పెకి లేచాడు రామారావు. 

ఇద్దరూ తగవు లాడుకున్నారు. అందరూ హౌరిస్ని షౌ అని పిలిచే 

వారు. రామారావు సౌరిస్ని “షౌతల్లీ” అని పిలిచే వారు. కాని అంద 

రికీ హిరేన్ షౌ అని సౌరిస్ని పిలవడం ఇష్టం లేదు. 

ఉదయం ఈ సంగతు లన్నీ రామారాప షాకి చెప్పారు. 

“ఎవరినై నా మేము భజనకి రావద్దని అనం. మీ ెందుకు 
గొడవ పడతారు. అతను నన్ను షౌ అని పిలి సే ఎమయింది? నన్ను 

ఎవరేమని పిలిచినా నాకేం అభ్యంతరం లేదు” అన్నారు షా. 
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“తన గురువు ఆనందమయిని అట్లానే పిలునాడా ?” అని అడి 

గారు రామారావు. 

“తమ గురువుని ఎవరైనా అమ్మ అని తప్ప ఇంకోలాగ పిల 
వరు. ఇక్కడ అందరూ నన్ను షౌ అని పిలుస్తున్నారు. అతను ఒకడే 

కాదుకదా అట్లా పిలుస్తున్నది, ఎవ రెట్లా వుంటే మీకు ఎందుకుః:” అని 

సర్దారు. షౌ. అప్పట్లో షా గార్డెన్లోని చెట్లను చూడటానికి వెడుతూ 

వుండే వారు. అలాగే ఆ రోజూ వెళ్ళారు, రామారావు ఆమెని అనుస 

 రించారు..“ఏమిటండి ఆ మనిషీ అని చెబుతూ హిరేన్ గురించి 
గొడవ పడుతున్నారు రామారావు. పరిస్థితిని రామారావుకి వివరిస్తూ 
సర్హుతున్నారు షా. 

. “నెలన్నర నించి రా మారావు వచ్చినప్పటి నించి హి రేణ్యుడు 

మామీద వాగు తున్నాడుట. ఇన్నాళ్ళా వూరుకుని హి రేణ్యుడు మొన్న 

భజనకి వచ్చి షౌతో మాట్లాడాడు. ఆ మాట్లాడే విధం మా కెవరికీ 

సహించగలగనిది ఆయింది. రామారావు అతనితో తగాదా. వేనుకుని 

హారేన్న మా ఇంటికి రావద్దన్నారు. హిరేణ్యుడు పొగరు మోతుగా 
వాబు చెప్పే టప్పటికి, హి రేణ్యుల్ణి మన ఆం(ధుడు చెప్పు తీసుకుని 

కొట్టాడు. హి రేణ్యుడు. ఈ ఈ కు(రాడి మీద ఒక్క దూకు దూకి పీక 

నులుము. తున్నాడు. మాకు. (నౌకర్ల కోస సహా పదినిమిషాలు. పట్టింది 

విడదియ్య డానికి. అంతల్తో వదిలా డను కుంటే నిన్న రాతి మళ్ళీ 

_ భజనకి వచ్చాడు. ఈళ్వరుడు తప్ప ఎవరమూ అతనితో మాట్లాట్టం 

లెదు. ఆ ఉదయం అతని వాలకం, అతని బూతులు, బెదిరింపులూ, 

అబద్దాలు మననుని ఛండాలం చేసి వదిలి పెట్టాయి. 

. (ాతిగాంకి చలంగారి లేఖ రగ 0. వ. 
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“మీరు ఆ హీరేన్ సంగతి రాసింది సహజంగా వినపడ లేదు 
నాకు చెవులకి. నాలో మీలోని వుదారత్వం, క్షమ లేనట్టున్నాయి.. 
అతన్ని పదిగజాల దూరాన భరించ లేకండా వున్నాను. అతన్ని చెప్పు 

తీసుకు కొడితే నా హృదయ మేమీ పరితపించ లేదు. ఆ నిమిషాన 

పోట్లాటా, గోలా. అవుతుందనే ఆదుర్దా తప్ప. తప్పే, కానీ ఈనాటికీ 

నాకేమీ జాలి లేదు, ఆ విషయమై, “జరగవలసింది జరిగింది. కొని 

ఈశ్వర భక్తులం గనక మనం కాదు దాన్ని జరిపించవలంసిది. ఇంక 
ఈశ్వరుడి సమీవవరి యె కూడా. నే నిట్లానే వున్నాను. నా దురదృష్టం 

మమ్ముల్ని తనవాళ్ళుగా చూసుకుని, మామీద అపకీర్తిని - భరించలేక 

ఉగుడై న రామారావుని చూస్తే నాకెంత ఇష్టం వొచ్చిందో:” 
F (శాస్రిగారికి చలంగారిలేఖ 1-6- రథ్) 

షా రామారావు గది దగ్గరకి వెళ్ళారు. అతను కిటికీ దగ్గరకు 
వచ్చి వెక్కి వెక్కి ఎడవటం “మొదలు పెట్టాడు. 

“మీరు నాకోసం ఇట్లా పోట్లాడి నందుకు నాకెంతో గర్వంగా 

వుంది. ఆని ఆ కిటికీ లోంచి అతని తల నిమిరి “ఇక్కడ వుంటే 

మీ కిట్లాంటి పోట్లాటలు తప్పవు. మీవూరు వెళ్ళిపోండి. అతను చం పేసా 

నంటున్నాడు. మీవూరు వెడితేనే నయం” అని అతనికి చెప్పారు షా. 

“నేను ఏ మాతం మా వూరు వెళ్ళను, చంపేసే చం పేసాడు” 

అన్నారు రామారావు. అందరికీ రామారావు మీద ఎంత అభిమానం 

వచ్చేసిందో!: ఈశ్వరుడు అతనిని వూరు వెళ్ళి పొమ్మని ఎంతో నచ్చ 

చెప్పారు. “చంపేస్తే చంపేసాడు. నేను వెళ్ళనే వెళ్ళను” అన్నా 

డతను. “సరే వుండు అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

ఆ రోజు రాతి రామారావు ఒంటరిగా వుంటే హిరేన్ చంపే 

సాడని, . రామారావుని చలంగారు వాళ్ళింట్లో అందరి మధ్య సడుకో 
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బెట్టు కున్నారు. ఇక హిరెన్ ఆచాయలకి రాలేదు. భజనలకి కూడా 

రావడం మానేసు కున్నాడు, రామారావు విశ్వాస బలం వ 
రామారావు కనపడి నప్పుడల్లా గుడ్డురిమి చు కాసే వాడు. 

ఆ మధ్యాహ్నమే హిరేన్ “కలంగారు వాళి 

“ఏమిటి సీ 64651 నా మీద కిలా వచ్చి, నన్ను చెప్పుతో కొడితే 

నువ్వు చూస్తూ వూరు కున్నావా?” అని షాతో పోట్లాడాడు. 

“646515 వసూ వుంటారు. ఫోతూ వుంటారు. ఈ విషయాల్లో. 

నాకు జోక్యం లేదు. ఇవన్నీ చూడడమేనా నాకు పని?” అన్నారు షా. 

ఆ మాటకి హిరేన్ కోపగించి వలో రదు. 
అప్పట్లో ఆల్లరివా దా హ్ దొంగళలో భజన అయిపోయిన తరు 

త పెద్ద రాళ్ళు పెట్టుకుని కూచుని. గోడలమీడి నించి దొర్హించారు. 

పెద్దగా. చప్పుళ్ళు చే క వారు. వెనక సమాధుల దొడ్లో మాటలాడుకుంటూ 

౦డే వారు. కాంపొండ్లోకూడ చిన్న చిన్న దొ దొంగతనాలు జరిగాయి. 

అలజడి కాగానే రామారావు డాబామీదకి ఎక్కి ఇంటివెనక సమాధుల 

దొడ్లోకి దూశేవారు. నర్యకి కూడా పరుగెడు తుంటే ఈశ్వరుడు 

నా 

౯ జిని డ్రి చివరికి పోలీను కంప్లయెంట్ ఇచ్చారు. ఈశ్వరుడు సోలీను 

ంప్పయెంట్ ఇవ్వడానికి సాధారణంగా ఒప్పుకోరు కానీ దీనికి ఒప్పు 

పసరు. పోలీసులకి కూడా ఈ విషయం అంతు చిక్కలేదు. “మీ 
డగ్గర ఏదయినా విలువయిన సామాను వుందా ? లేక ఎవరయినా 

మిమ్మల్ని అల్లరి పట్టిస్తున్నారా ? మా కేమి తెలియట్లేదు” అన్నారు 

వాళ్ళు. చివరికి పోలీను లుండగానే అలజడి జరిగింది. రామారావు, 

బనవరాజుగారు, నర కి, పోలీనులు ఆంతా పరిగెతారు. దొంగ గోడ 

దూకి పారిపోయాడు. వాళ్ళు రోడ్తుమీది నించి "వాడు పారిపోయిన 
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direction లో పరుగు పెట్టారు. చివరికి పాలీమండపంలో దొరికాడు, 

ఎంత బండారాయిలాంటి మనిషో. ఇంత లావు, అంత ఎత్తు. నర్నకికి 

అప్పుడు అర్హ మైంది ఈశ్వరుడు తన నందుకు ఒంటరిగా. పరిగెత. 

వద్దన్నారో. అప్పతి నించి దొంగతనాలు, అలజడులు ఆగి పోయాయి. 

ఆ తరువాత రామారావు వెళ్ళి పోయారు, 

_  శఈళ్ళరుడు రాకముందు చలంగారు వాళ్ళు కొన్ని తీవమైన 

పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోవలని వచ్చింది. చలంగారు వయస్సు మళ్ళిన 

మొగవాడు, అతని చుట్టూ ఆడపిల్ల లు. దాంతో వూళో ఎ వాళ్ళకి కూడా 

బుద్ది చెడీ వ = ఎట్టాగయినా వాళ్ళు దక్కుతారేమో నని _ __ చలం 

గారు వాళ్ళుండే కాంబి హపౌండ్లోనే ఇళ్ళు అ ధికు తీసుకుని వుండే వారు. 

ఈళఇిరుడు రాంగానే “ఈ కాంపౌండ్లో వున్న పాము లన్నిం 

టిసీ వెళ్ళగొడు తున్నాను” అన్నారు. అలాగే కాంపొండ్ అధికారి 

కూడా “అతనిని ఇంక రానిసాను అని ఈళ్వరుడు షౌ వాళ్ళతో 

అన్నప్పుడే రాగలిగే వాడు. ఈశ్వరుడు రానివ్వనం టే ఏ కారణం 

చేతనో ఆగిపోయేవాడు. బె టనించి కొందరు కాంపౌండ్ లోపలికి 

కాపలావాళ్ళని మంచి చేసుకుని వచ్చేవారు. వాళ్ళు లోపలికి వస్తూ వుం 

కగా నే___“వాడు దుర్మార్గుడు, వాడిని వెళ్ళగొట్ట బోతున్నాను.” ౫ అని 

చెప్పవారు ఈశ్రరుడు. ఆ వసున్న వాళ్ళు అకారణంగా ఏదోపని వున్న 

ట్లుగా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయేవారు 

ఆ(శమాధికారులు చలంగారు వాళ్ళమీదికి పోలీసుల్ని వుసిగొలి 

పారు. _ --- దాంతో చలంగారు బొధపడిపోయి _ _ “ఎం 

దుకీ. వూళ్ళో పుండడం ఎక్కడి కన్నా పోదాం. మనం” 

ఆని కూచున్నారు. ఈశ్వరుడు ఓదార్చి “సమస్యలు ఎక్కడికి 

én 

36 

పోయినా తప్పవు. ఎక్కడికి పోతే తప్పుతాయి? ఈగొడవలన్నీ నీ కెం 

దుకు? అంతా నేను చూసుకుంటాను కదా?” అని చెప్పారు.ఆ పోలీను 
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అధికారి చలంగారి దగ్గరకి చాలాసన్ని హితుడిలాగ వచ్చి కూచుని 

మాట్లాడి పోతూ వుండేవాడు. ఒకసారి చలంగారిని “నీకు పిల్ల లెంత 

మంది?” అని. ఆడిగాడు ఆ అధికారి. చలంగారు తనకి పిల్ల లెంత 

మందో ఎవరెవరో చెప్పి ఒక ఆమ్మాయి ఇట్లా తపన్సులో వుంటోం 

దని చెప్పారు. “ఏదీ ఆ అమ్మాయిని నే నెప్పుడూ చూడలేదే” అన్నా 

రాయన. “ఆమె ఎప్పుడూ లోపల సమాధిస్థితిలోనే వుంటుంది” అని 

చెప్పారు చలంగారు. 

ఒకసారి ఆ పోలీను అధికారి వచ్చినప్పుడు బె టనే కూచుని 

వున్నారు షా. ఆయన షా ఎదురు గుండానే కూచుని చలంగారితో 

మాట్లాడేరు. బైటకి వెళ్ళిన తరువాత చలంగారిని “నీకు ఇంకో 

కూతురు వుండన్నావ్? ఏదీ నాకు కనిపించలేదే?” అని అడిగారు. 

“ఇంతసేపు మీ ఎదశే కుర్చీలో కూచుంది కదా” అన్నారు 
చలంగారు. “నాఎదురు గుండా ఎవరూలేరు. ఖాళీ కుర్చీయే వుందే” 

అన్నారాయన. ఈళ్వరు డిలాంటి విచితా రన్న జరి చేవారు ఆ 
రోజాల్లో. | 

కాలి పోతున్నాం ఆని వేదన పడేవారు. షౌ ఎదురు గుండా భజ 
నల్లో కూర్చున గ కొందరు, ఈళ్వుర (పభావానికి తట్టుకో లేక. మొట్ట 

మొదట వాళ్ళు ఏమయినా తమ లోపల ఆళపడే వారేమో గాని తమలో 

చిచ్చుకి మండిపోయి ఆమెని తిస్టైవారు. కారణం వాళ్ళు ఆమెని ప్రీగానే 

తప్ప మరో దృష్టితో చూడలేక, ఎందుకు వాళ్ళట్లా ఆకర్షణలో పడి 

బాధ పడాల్సి వస్తోందని, షా చాలా బాధ పడేవారు. ఈ స్రీ జన్మ 

ఎందు 'కెతానా, నేను?” అనుకునేవారు. అదీగాక ఆమె చిన్నతనం 

నించి తన వయన్సు కంటే చాలా చిన్నగా కనపడే వారు. ఈళ్వరు 

 డొచ్చినప్పుడు గూడా ఛాలా చిన్నపిల్లగా కనపడే వారు. తనకి వృద్దా 
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ప్యం ఇచ్చేయ మనీ, ఏవిధంగానై నా తనని వికృత పరుచుకో నివ్వ 
మనీ, షౌ ఆయన్ని వేడుకునే వారు. ఆయన ఒప్పుకునే వారు కాదు. 

స కెందుకు. అంతా నేను చూసుకుంటున్నాను కదా” అనేవారు. 

“వాళ్ళు పడే వేదనని భరించలేక పోతున్నాను. అది నన్ను బాధిసోంది 
అని వేడుకునే వారు షౌ. “అదే వారికి మార్గం” ఆనేవారు ఈళ్వ 

రుడు. ఇట్లా కాలిపోవడమా మార్గం? ఇదేం మౌర్షం” ఆని షాకి ఆళ్ళ 

ర్యం వేసే 

II 
చిత అత గారు చచ్చిపోయారు. ఆమె గురించి చలంగా 

రేమంటా రంే “ఆ రోజుల్లో లీలగారు చలంతో వుండడంవల్ల time 

లేకపోయింది కాని, తేకపోశే ఆమెకి చలానికి మంచి నేస్తం కలి సేది. 

ఆమె కున్న బలహీనమల్లా డబ్బు, దాచు కోవడానికి కాదు, పంచిపెట 

డానికి. వీరూ వారూ అనకుండా ఇచ్చేస్తుంది. వీరూ వారూ అనకుండా 

లాగేనుంది. ఈ రూపాయి విలువ కాలంలో అట్లాంటి రకం మనుషులు 

ఆరుదవు తున్నారు. దేహి అంటే చీరన్నా విప్ప ఇచ్చే ను నుంది”. అని. 

“(శ్రీ చలంగారు వాళ్ళని వొదిలి వెళ్ళాక, అత్తగారు బెజ 

వాడకి, అరుణాచలానికి చాలాసార్లు వొచ్చారు చలంగా రింటికి. బండి 

లోంచి దిగుతూనే ఏడుస్తూ లోపలికి వొచ్చేవారు. 

“ఏమిటండీ అన్నయ్యగారు ఇట్లా చేశారు. ఏమంటా రండీ, 

చి(తని ఎప్పుడు పంపిసారు. మా వాడి గతి ఇక అంతేనా?” అంటూ. 

ఇంక అమ్మ అందు కునేది (చిత పెళ్ళికి అమ్మా లేదు, 

చలంగారు లేరు, చిత పెళ్ళి వొయ్యి దగ్గరుండి జరిపించింది) 

“ఏమమ్మా: మమ్మల్ని వొచ్చి అడుగుతావు ? మేం చేశామా పెళ్ళీ? 

మాకేం తెలుసునని మమ్మ ల్నడుగుతావు ? నేనే వుంటే మీలాంటి 
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వాళ్ళ కిచ్చి పిల్ల గొంతు కోసేడా దాన్నా ?% అని లేచేది. ఏ అత్వ గారు 

వీ మాయ చేసేదో గానీ మరు నిముషానికి అమ్మ ఆవిడవై పే మాటా 

డేది. చితని పంపమని చలంగారిని రెట్టించెది అత్త గారు, 

“ఏమో నండి! ఆమ్మాయిని అకిగి చూడండి. చిత వస్తానంటే 

తప్పకండా తీసు కెళ్ళండి. రాకపోతే నే నెవర్నీ నిర్బంధ పెట్టను” 

అనేవారు చలంగారు. చిత నడిగితే, చిత ఏమీ మా ట్రాడేది కాదు. 

వాళ్ళందరికీ భయం డాలీని తంగడివై పు వాళ్ళు ఎత్తుకు పోతారని. చివ 
రికి గోపి పిల్ప ని తీసుకు వెడతారా” అని అడిగితే క్ పిల్లని తీనుకు వెళ్ళి 

మేమేం ౪ చేనుకుంటాం. అమ్మాయి రావాలి గానీ” అని అన్నది అత 

గారు. ఆమె మరీ గట్టిగా అడిగే సరికి చిత రాననేది. “ఏ మే నిన్ను 

మే మేం చేశామే. వ్ విధంగా అయినా నిన్ను కష్ట పెట్టా మే” అని 

ఏడ్చేది ఆత గారు. “ఏందుకు రావో చెప్పవే” అని అడిగితే చిత 

మాట్లాడేది కాదు. ఇంక ఏడుస్తూ కూచునేది ఆవిడ, 
 చలంగారుకూడా షా వాళ్ళందరితో బాటు ఆమెని అత్తగారూ 

అనే పిలిచేవారు. “అత్త గారూ: మీరు అప్పుడు చేసిన చారు లాంటి 

చారు మళ్ళీ తాగలేదు. చేని పెడతారా 2” అని అడిగే వారు ఆమెని 

divert చేయడానికి, ఆవిడ చేతిలో ఏముండేదో గాని ఆమె చేతివంట 

అద్భుతంగా వృండేది. చలంగారు ఆ మాట అనంగానే కళ్ళు తుడిచేను 

కుని “దాని కేముంది అన్నగారూ” అంటూ “రావే నర కీ, రావే 

చితా” అంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయేది. ఆ చారుని చేసే “అన్న 

గారూ! తయారయి పోయింది” అని చెప్పి. "అయితే రావన్న మాట" 

అని చి|తని ఇంకోసారి అడిగి సరాసరి ఆ(ళమానికి వెళ్ళి వాళ్ళు 

ఇట్లాంటి వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళని. చలం కుటుంబీకుల్ని ఆమం 

వాళ్ళ ముందు తిట్టి 'వెళ్ళిపోయేది. 
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ఇప్పుడు 0) నీ వొచ్చాడు. చలంగా రాయన గురించి ఏమంటా 

రంకే ' “సరిగ్గా ఆ త ల్రికొడుకు. అతనికి వున్న ఒకటి, రెండు 

లోపాలు, అతని వృత. మ స్వభావాన్ని పూర్తిగా నుసి చేసేశాయి. 

చలంమీద వున్న (పేమ తనకి అతను వుపయోగ పడలేదు అనే 

కోపంతో మాయమైంది” అని. 

తల్లి కర్యచేసి, బోడిగుండు చేసుకుని వొచ్చాడు శ్రీ. డాలీకి 
తండి తెలియడు. డాలీ పుట్టిన రెండు నెలలకే చిత, శ్రీ విడిపడి 

పోయారు. రాంగానే శ్రీ డాలీని ఎత్తుకో బోయాడు, డాలీ భయపడి 

మంచం వెనకాల నక్కింది. 

(శ) చలంగారిని, షాని అడిగాడు. “నేను వుద్యోగం చేస్తు 

న్నాను. చితని నాతో తీసుకు పోతాను”. అని. చిత వస్తె తీసుకు 

పొమ్మన్నారు చలంగారు, షౌ. ఎమయినాగానీ చి తని తనతో తీసుకు 

పోతానని గట్టిపట్టు పట్టాడు ఢీ. చిత రానంది స్పష్టంగా. దాంతో (శ్ర 

“నా కూతుర్ని నేను తీసుకు పోతున్నాను” అన్నాడు. డాలీ వెళ్ళి 

అమాంతం చలంగారి మెడని పెనవేసుకుని “ఒరే నాన్నా నిన్ను 

వొదిలి వెళ్ళలేనురా” అని ఒక టే ఏడ్చింది. 

“డాలీ నీ పిళ్లెంతో చిత పిల్ల కూడాను. నిన్ను పిల ఎరగదు. 
లి య య 

నువు, బలవంతంగా తీసుకుపోతే చిన్నపిల్ల ఎడవదా?” అన్నారు షా. 

“4 రోజులు ఎడు సుంది. మర్చి పోతుంది” అన్నారు శ్రీ. 

“తలి నెట్టా మరుస్తుంది ? డాలీని ఎమా(తం మేం పంపించం” 

అన్నారు షౌ, నిజానికి డాలీని తనతో తీసుకు వెళ్ళడానికి శ్రీకి 

హక్కు వుంది. కానీ షా మాటలకి ఏనునలేక అతను తిరిగి గోల 

పడాడు. 
డ 
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“నువ్వు ఈశ్వరు డంటావు కదూ! ఆ ఈళ్వరుడు నా ప్రార్ధన 

వినరా ? నేను ఎంతో బాధ పడుతున్నాను. నా (పార్డన కూడా విన 

మని ఆయనని పార్టిస్తున్నాను” అన్నాడు (శ్రీం 

ఈశ్వరుడు “చిత వస్తుంది బెంగవడకు” అన్నారు శ్రీ తో. 

క్రీ వెళ్ళిపోయాడు. 

అప్పటి నించి చలంగారికి వుత రాలు రాసేవాడు శ్రీ. “ఎందుకు 

మా చితని పంపరు *” అని. ఆ వుత రాలలోనే షోకి 2౧౧68! చేసే 

వారు _ __ “*ఈళ్వరుడు చిత వస్తుంది అన్నా రన్నావు, ఎప్పుడు 

వస్తుంది?” అంటూ. 

కొద్దిరోజుల తరువాత చిత షౌ దగ్గరకి వచ్చి, తాను భర్త దగ్గ 

రకి వె డతొనని చెప్పింది. ఆమెకి ఈశళ్వరాధ్వర్యంలో నడిచే జీవితం 

లో తాను ఒదగలేనని తెలిసి పోయింది. ఇంట్లో అందరిమీదా ఎంత 

(పేమ వున్నా చితమీద డాలీకి పట్టు, (వేమ. డాలీ చితతో వెళ్ళ 

దని షాకి తెలును. చ్నితతో “డాలీ “ఇంకా చిన్నపిల్ల, దానికి. నువ్వెం 

దుకు వెడుతున్నావో అర్థంకాని వయన్సు. డాలీకి ఏడేళ్ళు వచ్చేవరకు 

ఆగు” అన్నారు షా. అల్లానే చిత ఆగుతా నంది. 

_డాలీకి అయిదేళ్ళ “నిండగానే డాలీచేత ఆసనాలు చేయించే వారు 

ఈళ్వరుడు. తను ఎన్నేళ్ళనించో చేస్తూ వున్నట్లు సునాయాసంగా 

చేసేది డాలీ, డాలీని స్కూలుకి పంపించం డన్నారు ఈశ్వరుడు, కాని 

డాలీ సు న్యాలుకి పోనని రోజూ ఏడ్చేది. “నన్ను బడికీ సంపకండో” 

అని కిందపడి దొ గ్లేది. చలంగారికి గుండి కరిగి పోయేది. చలంగారికి 

చదువుల మీద విశ్వాసం లేదు. అయినా ఈశ్వరుడు చెప్పాక చెయ్యక 

తప్పలేదు: చిన్నప్పటినించి ఈళ్వరుడు డాలీని చిన్నపిల్లని చూనినట్లు 

చూడకండా అందరికీ" . ఇచ్చిన ప్లే డాలీకి శిక్షణ ఇచ్చేవారు. అది డోలీ 
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భరించ లేనప్పుడు “వద్దులే అని ఆయన అన్నాగూడా పట్టుదలతో 

భరించి చేసేది డాలీ. ఈశ్వరుడు డాలీ పెళ్ళిచేనుకోదనీ గొప్పయోగిని 
అవుతుందనీ చెప్పేవారు. అంతేకాదు “యోగిని అవుతుందని అంటు 
న్నాను గాని ఒకర్ని _పెమిస్తుంది. అది ఇటూ అవచ్చు, అటూ 

అవచ్చు” అని కూడా చెప్పారు. బుష్యా(శమాల్లో మునిబాలకునిలా 

పెరిగింది డాలీ. ఇంక డాలీ స్కూలుకి బలవంతాన పోవాల్సి వొసోం 

దని చలంగారు బాధ పడుతోంటే ఈశ్వరుడు చలంగారితో___ 

“చూడు ఎవరూ పని లేకండా వుండరాదు. సోమరితనం పనికి 

రాదు. ఆ అమ్మాయి ( బెయిన్కి కొంత పని అవసరం. ఆమెని 

స్కూలుకి పంపడం ఇష్టం లేకపోతే ఏదో ఒక శిక్షణలో పెట్టండి 

ఆమెని. నువ్వు చదువు చెప్పు. నర్తకి పనులు చెబుతుంది” అని 
అన్నారు. 

షౌ వాళ్ళని గట్టి డిసిఫ్లీన్లో పెట్టిన చలంగారు డాలీ వినుగు 

చూ పెడితే మెత్తబడే వ వారు. అట్లానే పనులు చేయకండా నర, కిని 

బెల్లించేది డాలీ. ఈళ్వరుడు డాలీ తత్వం గురించి మొదటే చెప్పారు. 
డాలీ తానేది తలుచుకుంకే అది చేనుందని, ఎవరేం చెప్పినా ఏం 

చేసినా తా ననుకున్నదే చేసి తీరుతుందనీ, అట్లానే రిషీవేలీ లాంటి 

స్కూలుకి పోయి తన కిష్టం అయినంత వరకూ చదువు తుందని 

చెప్పారు. సరిగ్గా అట్లాగే జరిగింది. 

ఆ రోజుల్లోనే చలంగారికి సాధన వల్లనో, చేని వల్లనో 

varicose - veins వొచ్చాయి కాళ్ళకి. దాంతో ఎక్కువ దూరం నడవ 

లేక పోయేవారు. చలంగారికి గిర్మిపదక్షిణా లంకే ఇష్టం వుండేది 

కాదు. షాకి గిరి (పదక్షిణా లంటే చాలా ఇష్టం. గిరిని చుడుతూన్న 
ప్పుడు కొండమీద గుహలు కనిపించి నప్పుడు ఈ (వపంచాన్ని, 
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వొదిలి పెట్టి ఆ కొండలో కి వెళ్ళి ఫోవా లనిపించేది షాకి, షాకి 

బాల్యంలో ఏ కొండని చూసినా ఆ కొండలోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రావా 

లనిపించేది కాదు. ఇప్పుడు అది మరీ తీవ మెపోయింది షాలో. 

అసలు ఈ (పపంచంలోకి మళ్ళీ రావడం ఎందుకూ? ఆ గుహల్లోనే 

వుండి పోకూడడా ? అనిపించేది ఆమెకి. న్ (పోదృలాన్ని. చాలా 

గట్టిగా ఆపుకునే వారు షా. ఎంతగా గుహలలోకి వెళ్ళిపోయి. తిరిగి 

రాకూడదని ఆమెకి అనిపించినా షౌ ఎప్పుడూ ఏ గుహలో కూచో నే 

లేదు, 

ఈశ్వరుడు తను వొచ్చి న కొతలో ఇంట్లో ఒక్క కీటకం 

కూడా లేకండా పంపించెస్తున్నా మన్నారు. అప్పటినించి నల్లులు, 

దోమలు, చీమలు. విషకీటకాలు ఇంట్లో వుండేవి కావు. విషకీటకాలు 

compound walls లో వున్నా అవి లోపలికి వొచ్చేవి కావు. ఇంక 

నర క్ వా వాళ్ళు పని పెట్టుకు వెళ్ళి గోడచిల్లుల్ల్' దాక్కు న్న తేళ్ళని, 

జైరుల్నీ హొ డిచి బైటికి రప్పించి చంపే సేవారు. “వాటి జోలి మీ 

కెందుకు ? అవి & ఇంట్లోకి వొసే చంపండి. వాటిని చూస్తే మీకు భయ 

మేనుంది గనక అన్నారు ఈ ఈశ్యరుడు వాళ్ళకో. నర్వ క్ర ఈ కాంపొం 

డ్లోనౌ కద్దు తరచు ఒక తెల్లని నాగుపాముని చూసూ వుండే వాళ్ళు, 

సాధారణంగా గొప్ప సిద్దులు 'తెల్టని నాగుపాము రూపంలో తిరుగుతూ 

వుంటారని ఈళ్వరుడు శెప్పారు. కాంపౌండ్ నౌకర్లు ఆ పాము కని 

పించినప్పుడల్డా దొన్ని చంపాలని (పయత్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ అది 

చిక్కకుండా “తప్పించుకు పోయేది. ఒక రోజు ఆ తెల్లతాచు చలంగారి 

వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే వున్న ప్యూరిటీ అన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళిందని. 

తెలుసుకున్నారు. కాంపౌండ్ నౌకర్లు. షౌ తన గదిలో వుండగానే. 

ఈశ్వరుడు ఆ తాచుపాముని చంపవద్దని నర్నక్రీ వాళ్ళతో చెప్పమని - 
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షౌ లోంచే “నువ్వు వెళ్ళిపో తొందరగా, వీళ్ళు నిన్ను చంపాలని 

అనుకుంటున్నారు” అన్నారు ఆ పాము నుద్దేశించి. ఆ పాముని. 

'చంపా అనుకుంటున్న వాళ్ళు షౌ మాటని విని కరలు అవీ పెసేసి. .. 
| | . ర 

ఆ పాముని చంపాలన్న (పయత్నం మానుకున్నారు. ఆ రోజునించి 

ఆ పాము ఏమయి పోయిందో ఎవరికీ తెలియదు. తరువాత కాంపౌం 

డ్లో ఎక్కడన్నా పాము అని అరవంగానే తన గదిలోంచి షా 

వెళ్ళ మ్మా” అని అనేసరికి ఆ పాము వెళ్ళిపోయేది. కాని ఒకొక్క 

పాము షా చెప్పినమాట వినేది కాదు. 
రోజుల్లో మానవతిగా రొక బృందంతో వచ్చేవారు. శాస్త్రీ 

గారు మరొక బృందంతో వచ్చేవారు. దీపానికివచ్చిన (పజలో ఓ వంద 

మంది చె గా షాని వెదుక్కుంటూ ఆమె దర్శనం కోసం వచ్చేవారు. 

ఇట్లా ఉండగా జేకోస్టోవెకియన్ ఒకరు అరుణాచలం వచ్చారు. 

సాధారణంగా ఆ(_శమానికి "“వరయినా కొత్త వారు వసే వారిని రాజ 

య్యర్ చలంగా రింటికి తీసుకు వచ్చేవారు. శః జేకో స్టో వేకియన్ 

Volks wagon లో వచ్చారు. దానిలోనే ఆయన వూళ్ళూళ్ళూ “తిరుగుతూ 

వుంటారట. ఆ వేగన్లోనే పడకకి పక్క, ఓ చిన్న వంటగది, బాత్ 
రూం అన్ని సౌకర్యాలు వుంటాయి. ఆయనకి తోడుగా ఒక పావురం 
ఠతూడా వుంది. 

చిన్నతనంలో షౌ అటువంటి వేగన్ గురించి కలలు కనేవారు. 

తాము గొప్ప ధనికురాలు అయితే తండితో కలిసి అలాంటి వేగన్లో 

దేశదేశాలు తిరగాలనీ, పేదరాలు అయితే ఒంటెద్దు బండిలో తిరగాలనీ 

కలలు కనేవారు. తా మెక్కడకీ కదలమని తెలిసీ కూడా కలలు కనే 

వారు షొ. సరిగ్గా షౌ ఏ వేగన్ గురించి కలలు కన్నారో అటువ౦టి 

వేగన్లోనే దేశదేశాలు తిరుగుతూ ఇక్కడికి వొచ్చా రాయన. 
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ఆయన తల్లిదండ్రుల కూడా ఇలాంటి వేగన్ల లోనే తిరుగు 

తుండగా ఆ వేగన్లోనే పుట్టారట ఆయన. 

ఆయన చలంగారు వాళ్ళ భజన వినా లనుకున్నారు, అలాగే 

సాయం, తం భజనకి వచ్చారు. ఆ భజన విని, ఆ భజనని తాను రికార్డు 

చేసుకుంటా మన్నారు. అంతకు ముందు తమ. ఇంట్లో ఫోనో(గాఫ్ 
వుండేదని చలంగారు చెప్పేవారు కాని 7406 recorder అనేపేరు విన 

డం వాళ్ళకి ఇదే (పథమం. మరుసటి రోజు భజన రికార్డు చేసుకోవ 
డానికి ఆయన రికార్షరుతో వచ్చారు. అది ఇప్పటి Tape recorder 

లాగా లేదు. చెక్క “శేడియోలా వుంది. చాలా పెద్దది. అప్పటికి చలం 

గారు హళ్ళ దగ్గర హార్యోనియాలు ఏ భజన తాళాలు లేవు. భజనలో 

చేతులతో తాళం వేస్తూ నామావళి పాడేవారు అంతే. ఎవలెవరి కంఠాలు 

వెట్లా. Harmonise "కావాలో. ఆ _పకారం.. అందర్నీ కూచోమన్నా 

'రాయన. షా ఐ వాళ్ళ భజన్లని గ600[64 చేయడం అదే (పథమం. షాకి 

తమ కంఠం రికార్డులో. “వినడం అదే మొదలు. భజనలో ముఖ్యంగా 

ఆ కంఠాలన్నీ కలిసి పాడిన. 'అరుణాచల శివి చజన ఎంత గంధీ 

రంగా పుందో! ఆ స్వరాలన్నీ కలిసి (ఒక oblivion) నిరామయంలో 

కలిసి పోతున్నట్లు. అనిపించింది షాకి ఆ రికార్డు వింటూవుం టి. 

ఆయన తను తీసిన [0606728015 ని slides చేసి వాటిని చూపుతూ, 

శః రికార్డులని "పెడుతూ ఒక్కొక్క దేశం మీద, ఆ దేశ సంస్కృతి 

మీద వుపన్యాసా లిసారట, దేశ దేశాలూ తిరుగుతూ. అందుకోసమే 

ఆయన చలంగారు వాళ్ళ భజన లని రికార్డు చేనుకున్నారు. ఆ తరువాత 

కాలంలో స్విట్టర్హాండ్. నించి, స్వీడన్ నించి చాలామంది తదితర 

కూలవాళ్ళు ఈ విధంగానే వొచ్చారు, వాళ్ళ భజన్లని | రికార్డు చేను 

కున్నారు... 
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అప్పటికే చలంగారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు అయిపోతోంది. చలం. 

గారు వచ్చి ఆ సంగతి షాకి చెప్పారు. ఆ దరమిలానే కొంతమంది 

పబ్లి షర్లు చలంగారి పుస్త కాలు వేస్తామని వే సె ఈశళ్వరుడేం మాట్లాడ 

లేదు. బక పబ్లిషర్ తాను చలంగారి పుస స కాల్ని పబ్లిష్ చేసామని 

వచ్చారు. ఈశ్వరుడు ఆయనకి పుస్తకాలు అచ్చుకి ఇసా మన్నారు. 
చలంగారు “నాకేమి తెలియదు. నా పన సకాలన్నీ పట్టాభిరామయ్య 

ఇంట్లో పెట్టి అస్త్రసన్యాసం చేసి, కలాన్ని కింద పెట్టి “వచ్చేశాను. » 

అని అన్నారు. “ఆ పుస కా లన్నిం టిసీ మీ పట్టాభిరామయ్యకి రాసి 

తెప్పించు” అన్నారు ఈశ్వరుడు. చలంగారు ఈళ్ళరుడు చెప్పినట్లు 

గానే పట్లాభిరామయ్యగారికి వుత్తరం రాశారు. పుస్తకాలు వచ్చాయి. ఆ 

విధంగా పుస్తక్యపచురణ వలన కొంత డబ్బు వచ్చింది. = 

ఒక రోజున అమ్మ, చలంగారు ఎవరితోనో మాట్లాడు 

తున్నారు. షా అప్పుడే బయటికి రావడం తటస్థించింది. ఆ వచ్చిన 

ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. “నేను కమర్షియల్ మ్యూజీషియన్ని.. 

జర్మని వెళ్ళి కమర్షియల్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను. ఆ తరువాత 

అరవిందా ళమంలో చేరాను. అక్కడ చేరిన తరువాత నేను పాట 

పాడ కూడదని చీటీరాసి పంపించారు అరవిందులు. నేను ఆ శమం 

నించి బయటికి వచ్చేశాను. కానీ నాకులేని వ్యసనాలు లేపు. ఇవీ అవీ 

అని చెప్పటానికి వీల్లేదు. అట్లా నా దేహాన్ని నాళనం చేసుకున్నాను. 

_ నేనుగనుక నా సంగీతాన్ని నిలుపు కుంటే ఎవరూ నాతో సాటిగా 
నిలిచేవారు లేరు” అని. ఆయన బెంగాలీ బ్రాహ్మడు. అమ్మ “మా 

అమ్మాయితో సాటిగా నువ్వు బెంగాలీ పాటలు పాడగలవా?” అని 

అడిగింది. .ఆయన నిర్జాంత పోయి చూశారు. “ఏమిటి మీ అమ్మాయి 

తోనా?” అన్నారు ఆశ్చర్యంగా. 
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“జాను, మా అమ్మాయితో సమానంగా నువ్వు బెంగాలీ పాటలు 

పాడలేవు” అంది అమ్మ. 

“మీ అమ్మాయితో సమానంగా నేను. పాడ లేకపోతే జీవిత 

మంతా ఆమెకి నేను దాసుడి నయిపోతాను. ఆమె నాతో సమానంగా 

పాడలేకపోతే ఆమె జీవితమంతా నాకు దాస్యం చెయ్యాలొ అని 

_ సవాలు చేశా రాయన. 

_ “సరే, అలాగే” అంది అమ్మ, 

చలంగారు, షౌ మాటా మంతీ లేకుండా చూస్తున్నారు. అమ్మ 

ఆయనని సాయంతం భజనకి రమ్మని పిలిచింది. అలాగే ఆయన 

భజనకీ వచ్చి నిశ్శబ్దంగా కూచున్నారు. 

భజన మొదలు పెట్టారు. నామసంకీర్తన అయ్యాక “అమి చం 

చల్ హే అన్న రవీం[ద గీతం “జపోరే రామ్ నామ్ నుఖదాయి” 

అన్న భజనపాట పాడారు షా. షౌ పాడడం ఆపగానే ఆయన తల 
వంచేనుకుని ఒక్క నమస్కారం చేసి “నేను ఓడిపోయాను” 

- అన్నారు. | 

అమ్మ వెపు తిరిగి “నే నేడో పొట్టకూటి కి నేర్చుకున్న విద్య 

ఇది. ఆవిడ సంగీతం సహజంగా ఒక వెల్లువలా ఆమెలోంచి (పవపా 

నొ సోంది. దాంతో ఎలా పోటీ పడగలను?” అన్నారు. తరువాత ఆయన 

“మా బెంగాల్లో ఎన్నో భజనలు విన్నాను. అక్కడ భజనలలో 
_మృదంగాలు, తాళాలు, వాయిద్యాలు ఎంతో అట్టహానం వుంటుంది. 

ఇక్కడ చ్ వాయిద్యం లేకండా ఈ భజన ఎంతో శాంతితో నిండీ 

హాయిగా వుంది" అన్నారు. 

చలంగారు ఆయనని పాడమని అడిగారు. ఆయన ఒక స్వరాన్ని 

అట్లా ఆలాపించగానే ఆ కంఠస్వరం లోంచి. గొప్ప Vibrations 
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వచ్చాయి. కొంచెంసేపు ఆలాపించి “ఇంత కన్నా నేను పాడలేను, 

నా దేహం ఎన్నడో శిధిలమెపోయింది” అన్నా రాయన. 

మ(దాను నించి చలంగారికి ఒకరు వుత్తరం రాశారు. “నేను 

డాక్టరు శర్మని. నాకు మిమ్మల్ని చూడాలని వుందిని. ఆయన 

Children's Garden School కి (పిన్సిపాల్. ఉత రం రాసిన తరు 

వాత ఆయన ముఫెమంది ఆడపిల్లలతో కలిసి రమణా(శమానికి 
వొచ్చారు. ఆశమంలో వాళ్ళందరూ వుండే టందుకు చోటు లేదని 
చెప్పారు. ఆయన చలంగారికి కబు రంపించారు. “మాకు ఆ|శమంలో 

చోటు దొరకలేదు. మీ దగ్గర చోటిస్తారా 2” అని . 
తప ప్పకండా రండి” అని చలంగారు చెప్పారు. 

_ వాళ్ళంతా వొచ్చే సమయానికి షౌ తమ గదిలో వున్నారు. 
ఆయన తమని తామే పరిచయం చేనుకున్నారు చలంగారికి_ తానే 

వి. ఎన్. శర్మనని, చాలాకాలం జర్మనీలో వున్నాననీ, ఆ దేశీయు 
రాలినే పెళ్ళి చేసుకున్నానని. తామిద్దరూ కలిసి మ|దాసులో ఒక 

స్కూలు పెట్టామని చెప్పా రాయన. శర్మగారు అరవె ఏళ్ళు దాటిన. 

వారు. ఆ ము ,ఫ్పెమంది అమ్మాయిల మధ్య ఆ అరవ వెఎళ్ళ. వయసు 

వారూ వొక చిన్న పిల్ల వాడిలాగ. గంతులు వేసేవారు. "ఆయనని చూస్తే 

ఒక స్కూలుకి పిన్సిపాల్ లాగే లేరు. ఆ ముఫె ఫ్రైమంది అమ్మా 

యిలు చలంగా రింట్లో భజనగదిలో పటేరు. వాళ్ళు. భజనలో పాల్గొనే 

వారు. ఆ పిల్లల కోలాహలంతో ఇల్లంతా ఎంత హడావిడిగా వుందో. 

సజ్టకషగారు డాలీని “నాతో మా స్కూలుకి వొనావమ్మా : 1” అని 

అడిగారు. “ఒకసారి వొచ్చి చూసాను. బాగా వుందని నా కనిపిస్తే 
వుంటాను” అంది డాలీ. “అట్లాగే, ఒకసారి వొచ్చి చూడు” అన్నా 

రాయన.. రెండు రోజులు సరదాగా గడిపి శర్మగారు వాళ్ళు వెళ్ళి 
. 
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పోయారు. కొన్నాళ్ళ తరువాత నర కి తనవెంట డాలీని మ(దాను 

తీను కెళ్ళింది. అక్క. డ డాలీకి కర గారి స్కూలు చూపించింది, 

“ఇక్కడ బావుంది కాసీ నేను వుండన ని నర్వ కి వెంట ఇంటికి వచ్చే 

సింది డాలీ. 

“అక్కడ వుండకండా ఎందుకు వొచ్చేశావు? నీ కక్కడ 
బాగాలేదా ౩ అని అందరూ డాలీని ఆడిగారు. డాలీ జవాబు చెప్ప 

లేదు. “నేను వెళ్ళిపోతే నాన్న దిగులు పడతాడు” అని నర కితో 
మాతం చెప్పిందట. నిజమే, తాను ఏడిసే నాన్న కెక్కడ ని(దా 

భంగం అవుతుందో నని డాలీ తనకి ఎంతబాధ వొచ్చినా ధాాతులు 

మాతం ఏడ్చేది. కాదు. పొద్దున్న లేవగానే ఏడ్చేది. ఒకసారి ఆ 

విధంగా జరిగినప్పుడు “ఇంత బాధగా వుంటే ర్యాతి ను వ్వేడవలే దేం? 

నిద పట్టిందా ? డాలీ :” అని అడిగింది నర కి ఆశ్చర్యకరంగా .... 

“రా తంతా చాలా నెప్పిగా వుంది కానీ నాన్న లేసాడని ఏడవ 
లేదు” అంది. ఆ పిల్లలో అంతటి. పసితనంలో ఎంత వివేక మో. అది 

ఆమెలో జన్మతః వచ్చిన (పతే్యేకత. 

భరత్ భాయి పొ రేన్ని బతిమాలి భజనలకి 'తీనుకు వొచ్చేవారు. 

కానీ పకపక సఫాంచేది కాదు. అతను. అడుగు పెట్టంగానే అతని 

మొహంమీద తలుపులు వేసేది. దాంతో అతను బాధపడి పూరి గా 

రావడం ' మానుకున్నాడు. ఎప్పుడయితే అ అతను భజనలకి రావడం 

మానుకున్నాడో అతనిలో తేజం మాయమె. పోయింది. ఎప్పుడయితే 
అతనిలో తేజం పోయిందో షాకి అత నెవరో ? తనె వరో? అంత 

దూరమై. పోయాడు. 

హాక్ తిరువన్నామలై లో. వుండడానికి చాలా పేయత్నాలు 

చేశాడు కానీ ఏ ఒకటి ఫలించు లేదు, చివరికి ఆనందమయీమా వాళ్ళి 
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ద్దన్నీ పిలిపించి వేసింది తన దగ్గరకి. అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత 

“ఆనందమయ తాలూకు చిన్న ఆ(శమంలో వున్నానని అరుణాచలంలో 

గడిపిన రోజుల్ని తలుచుకుంటూనే వున్నానని" చలం: కుటుంబానికి 

భరత్ భాయి వుత్తరం రాశారు, హపారేన్ మాతం వుత్తరం రాయలేదు. 

కొన్నేళ్ళ తరువాత కొందరు రమణభకులు ఆనందమయి ఆ(శ 

మానికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు వున్నారు. వాళ్ళు ఒక రోజు వంటింటి వె వపు 
వెడుతూ వుంచే, చిన్న గావంచా కట్టుకున్న ఒకటోడి సండాయన 
వాళ్ళలో ఒకామెని గుర్తు పట్టి “మీరు బాగున్నారా? నేను గుర్తున్నానాః" 

అని అడిగారట. ఆవిడ ఆయన్ని గుర్తు పట్ట లేదు. ఈ వంటతను 

తన నెందుకు సలకరిసున్నాడా అనుకుంది. ఆవిడ తెల్లబోయి 

చూనుం టే తాను హిరేన్ అని చెప్పా డాయన. అరుణా చలంలో 

వున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ అతనిలో ఎంత తేడాయో? 

ఆ తరువాత చలంగారు వాళ్ళకి ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడి నించి 
వెళ్ళగానే ఆనందమయిమా పారేన్ని మొహం వాచేలా చివాట్లువేసి, 
జుట్టు గొరిగించి, కొల్లాయి కట్టించి వంటింటి పనిలో పెట్టించిం దని. 

ఇటీవల ఆనందమయి శిష్యులు ఒకరు రమణస్థాన్ భజనకి 

చ్చారు. వారు మునుపుకూడా భరత్భాయి, పొరేన్ వెళ్ళిపోయిన 

కొద్ది కాలానికి అరుణాచలం వొచ్చి వున్నారు. అప్పట్లో చాలా చిన్న 

వారు ఆయన. ఆ రోజుల్లో భజనలకి వచ్చేవారు చలంగారు వాళ్ళింటికి. 

అప్పట్లో ఆయనలో ఏదో భరించలేని తనం వుండేది. (పస్తుతం 
ఎంత దర్జాగా వున్నారో తెల్లటి గిరడాలు, గడ్డం. ఎంతో గాంభీర్యం 

వుటిపడు తోంది ఆయన తీరులో తెన్నులో. 

ఫలాని అప్పుడు వచ్చానని ఆయనే గుర్తు చేశారు. ఆయన 
తనకి చలంగారు వాళ్ళంతా గుర్తే నని అన్నారు. "అప్పుడు షౌ భరత్ 
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భాయి, హి రేన్ల సంగతి అడిగారు ఆయనని. భరక్భాయి ఇంకా ఒక 

నిర్జన మైన ఆశ్రమంలో వున్నారని చెప్పారు. హిరేన్ ఎంతో ఎదిగా 
డనీ, ఏదో మంచి స్థితిలో కి వొచ్చాడనీ చెప్పారు. ఎంత సంతోష 

మయిందో షాకి ఆ మాట వినేసరికి. 

12 
ఒకరోజు మెక్కే_ అనే అమెని భజనకి తన వెంట తీసుకు 

వొచ్చింది అమ్మ. భజన మొదలు పెట్టగానే చెవుల్లో వేళ్ళు పెట్టుకుని 

మెక్కే బైటికి పరిగెత్తింది. ఇన్ని దేశాలవారు వచ్చారు భజనలు వింటు 

న్నారు కానీ ఇలా భజన చెవులకి గిట్టకుండా పోయింది ఒక మెక్కే-కే. 

ఈవిడ చలంగా రింటి ఎదురుగుండా “విశ్వాసం” (Faith ) లో 

చేరింది. భగవాన్ సమాధి దగ్గరకి వెళ్ళేవాళ్ళని పని పెట్టుకుని తి'కేది. 

మీ. కేమన్నా పిచ్చా? చచ్చిపోయిన వాడి grave దగ్గర కూచుంటున్నా 

రేమిటి? మీ కేమయింది?”- ఆని అడిగేది. మెక్కేకి world war 

అప్పుడు. బెయిన్ దెబ్బతింది. ఇంక ఆవిడ చీట్లు రాసి చలంగారు 

వాళ్ళకి పంపించేది. మీ కేమి పనిలేదా? రా(తంతా అట్లా గోల పెడుతూ 

అరుసారు. అ జుట్టు విరబొసుకున్న 16466! వుందే ఆమెని. ఎప్పుడో 

అప్పుడు shoot చేస్తా. నని” చీట్లు రాసేది. “ఆ హార్మోనియం 

వాయించేవా ని చావ "బాదుతాను, వాడు మరీ గోలి అని రాసేది. 

ఆమెకి నర్న క్రి అమ్మ అం పే చాలా ఇష్టం. సారంగపాణి ఆమె ఇం 

టికి వెళ్ళేవాడు. ఆమె ఇంటికి సారంగపాణి వెళ్ళినప్పుడు చలంగారు 

వాళ్ళు " ‘ Self advertising people ఇదీ ఆదీ” అని cemplain 

చేసేది, ఛజనంత శే సపూ ఆమె తన బాత్రూంలో. దూరి తలుపులు మూసు 

కునేది. “భజన చివర శ్రీరమణ _నర్గురు మహరాజ్ కీ జై అనంగానే 
నా (పాణం లేచి వస్తుంది 'భజన ఐపోయింది కదా అని” ఆ అని చె ప్పేది. 
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ఒకసారి సారంగపాణి ఆమె దగ్గరకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో ఆటూ 

ఇటూ పచార్లు చేస్తూ “హరే రాం, "హరే రాం” అని పాడుతోం దట. 

అప్పుడు సారంగపాణి “ఏమిటమ్మా భజన్లు, గిజన్లు అని గోల పెట్టి 
నువ్వే పొడు తున్నావ్ ౩” అని అన్నా రామెతో, 

“ఏమి చెయ్యను 24 గంటలు ఆ భజ నే నౌ చెప్పల్లో మారు 

మోగు తోంటే ఏం చెయ్యను ?” అన్నదట. 

_ బసవరాజుగారు "సేవా లో వుండేవారు ఆ రోజుల్లో. ఒక రోజు. 

ఆయన తన ఇంట్లో భజన చెయ్యమని షౌ వాళ్ళని అడిగారు. ఆ 

ఇంటి వరండాలో షౌ వాళ్ళంతా కూచుని భజనలు, చేసున్నారు. 

“సెవాికి “విశ్వాసాని"కి మధ్య రాతిగోడ విరగగొట్టి ఏర్పరచిన దారి 

వుండేది. సేవాలో భజ్జన ఆరంభం కాగానే మెచ్చే తన ఇంటిలో 

నించి పరిగెత్తుకొని వచ్చింది. చేతిలో పిస్టల్ పట్టుకుని భజన చే సేచోట 

ఎదురుగుండా. వొచ్చి నించుంది. మంచి వాళ్ళయితే ఏ గొడవా లేదు 

కానీ ఆమె పిచ్చిది. ఆ పిస్టల్తో ఏం చేస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు, షా 

వాళ్ళు ఏమీ మాటలాడకుండా భజన చేస్తూనే వున్నారు. ఆమె పిస్టల్ 

పట్టుకుని షా వెపు చూస్తూ చాలాసేపు నిలబడే వుంది. కాసే పటికి 

గి(రున వెనక్కి. తిరిగి ఇంట్లోకి పరిగెత్తింది, 
నర కికి, ఆమెకి స్నేహం. ఆమె వూరికి వెళ్ళి పోతోంది. 

మనుషు లంపే ఆమెకి తగని దేకిషం. కాని ఎక్కడన్నా కుక్కలు 

కనబడితే చాలు “వీటి క్షేమం మనం చూడాలి” అని టీస్టార్స్లో ఫల 
హారాలు కొని కుక్కలకి తినిపించేది. ఆమె శునక పేమికురాలు, 

కనకే ఆమె మీద నర కికి ఇష్టం. ఆవిడ వూరికి వెడుతూ “మీరిన్ని 
దానాలు, ధర్మాలు చేస్తారు కదా ఒక దిక్కులేని కుక్కు దాని పిల్లలు 

పున్నాయి. చ్ కుక్క - పెద్ద పండుతో బాధ పడుతోంది. దాని కింత 
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అన్నం వెయ్యండి చాలు” అని చెప్పి వెళ్ళింది. కుక్కకి అన్నం 

పెడమేం భాగ్యం ? నర కి అలాగే దానికి తిండి పెట్టడం మొదలు 

సె డి. ఇంక ఆ కుక్క పిల్లలతో సహో చొచ్చి “ఇంట్లోనే తిష్ట 

వే ౦ది. ఇంటిని ఎంతో చీదరచేసి పెపేవి, ఆ కుక్క దాని పిల్లలు. 

అవన్ని నర కి శుభం చేస్తూనే వుండేది. కుక్క_పుండు ఐ వాసన భరించ 

లేనంత అసహ్యంగా వుండేది. ఇది కాక ఆ కుక్క బె చెట నానా 

ఛండాలం తిని వొచ్చి నట్టింట్లో కక్కే_ది. చివరికి ఆ కుక్కని భరించ 

లేక వెళ్ళగొ జటైయ్యాల్సి వొచ్చింది. 

.. మెక్కే వెడుతూ వెడుతూ తన సామానంతా “సేవా” లో పెట్టు 

కుంది. ఆవిడ వెళ్ళిపోతూ రోజ్ అనే ఆయనకి వుత, రం రాసింది =. 

కోనా సామానంతా భ(దంగా వుందో, లేదో చూడండి. వెంకటచలం 

దొంగిలించకండా జ్యాగత్తగా చూసుకోండి” అని, అందరికీ ఆవిడ 

ఉత్త రం చూసి ఒకే నవ్వు వ్ వొచ్చింది, 

మెర్ స్టన్ మెక్కేని తన wing కింద తీసుకుంది. “ఈవిడ 

సంగతి మీకు తెలియదు, పోయిన wr లో కష్టాలుపడి ఆవిడ మనను 

పాడయి పోయింది. సరైన పేమ, చయ చూపితే మారుతుంది. ఆవిడ 

| హృడోయం బంగారం” అన్నదట. ఆ సంగతి చలంగారికి చెప్పి 

చాడ్విక్ ఒక పే నవ్వు.  మెక్కే రాజయ్యర్ మీదికి నిష్కారణంగా 

పోలీసుల్ని తీసుకురావడం మొదలు పెట్టింది. దాంకో మెర్ స్టన్ ఆమెని 

తన wing లోంచి తీ సనుకుంది. 

రోజూ పొద్దుటిపూట హిరేన్ హో హారో్మోనియం మీద సంగీతసాధన 

చేసుకునే వాడు, సాధారణంగా. బాగా ఆలస్యంగా లేచి సాధన చేసే 

వాడు. మనుషుల సందడివలన మెక్కేకి. ఆది వినబడేది కాదు. ఒక 

రోజు తెళ్చవారగట్ట. పారేన్ సంగీతసాధన . మొదలు పెట్టాడు. అది 
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విని మెక్కే_ చేతిక(ర పట్టుకుని సరాసరి చలంగా రింటివై వు బయల్రే 

రింది; ఆ సంగీతం చలంగా రింటిలోంచే వొసోంది అనుకొని, ఆవిడ 

రాక చూసిన హిరేన్ దబ్బున తన ఇంటి తలుపులన్నీ మూసెసుకుని 

లోపల దాక్కున్నాడు. ఆవిడ. చలంగా రింటి ముందు కొచ్చి “మి 

కేమన్నా వెళ్తా. పొద్దున్నే _గామఫోను సంగీతం ఎవరన్నా వింటారా?” 

ఆని గట్టిగా అరిచి వెళ్ళిపోయింది. ఆ తరువాత ఆమె కోటగిరికి వెళ్ళి 

పోయింది. 

కనకచ్ముగారు వుపాధ్యాయిని, చలం కుటుంబం బెజవాడలో 

వున్న రోజులలోనే వారిని చూడటానికి వెంకటనారాయణగారనే 

టీచర్తో కలిసి వొచ్చారు. 1949వ సం॥లో వెంకటనారాయణ గారితో 

కలిసి ఆమె భగవాన్ దర్శనం చేసుకున్నారు. వారితో కలిసి నర కి 

భగవాన్ ని చూచి వొచ్చింది. భగవాన్ చివరి రోజుల్లో చలంగారు 

అరుణాచలంలో స్థిరపడడానికి వొచ్చిన కొత లో కనకదుగగారు వారిని 

చూడటానికి వ వొచ్చారు. ఆమె ఎప్పటి నించో నర క్రికి వుత రాలు రాస్తూ 

వుండేవారు. 

ఆమె ఒక వుత రంలో తాను విపరీత మైన తల నెప్పులతో 

బాధ పడుతున్నా మని నర్శకికి రాశారు. “ఈళ్వరుడ్ని మీరు విశ్వ 

ల సిస్తే మీ తలనెప్పుల్ని కుదురుసా రని” ఆమెకి జవాబు రాసింది 

నర కి. “ఈశళ్వరు డేమిటి, తల నెప్పుల్ని కుదర్చడ మేమిటి?” అన్నట్లు 

హేళనగా వుత్త రం రాశా రామె. 

ఈశం౭రుడు ఏదో జవాబు రాయించారు. ఈశ్వరుడు రాయించిన 

వుత రాన్ని చూసి వాళ్ళవాళ్ళు ఆమెని కోప్పడ్డారు “నువ్వింత హేళనగా 

తేలికగా రాసావా?” అని. ఆ తరువాత ఏం “జరిగిందోకాని కనకమ్మ 
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గారికి ఆ వుత్వరంతో ఈళ్వరుడం టే చాలా గురి కుదిరింది. ఆమెకి 
శలవులు దొరకగానే అ కకాచలం వచ్చారు. 

ఈళంరుడు ఆమెచ వత యోగాననాలు మొదలు పెట్టించారు. తలకి 

మధ్యాహ్నం పూట పెరుగు అంటుకో మన్నారు. ఈ వైద్యంతో ఆమె 

తలనెస్పులు కుడిరాయి. (ఈశ్వరుడి దగ్గర తలనెప్పులు కుదుర్చు కోవ 

డానికి వచ్చిన వారెవరికీ ఒకటే వేద్యం కాదు.. ఒక్కొక్కరికి 

ఒక్కొక్క వెద్యం చెప్పి చేయించేవారు) 

ఆనాటి నించి కనకమ్మగారు ఈళశ్వరుడ్ని ఎన్న డూ వదలలేదు. 

ఏ ఆటంకాలు లేకపోతే చేసవి శలవుల్లో (పతీ సంవత్సరం తప్ప 

కుండా ఈళ్వర సాన్ని ధ్యానికి అరుణాచలం వసూనే వున్నారు. ఆమెకి 

ఈశ్వరుడి పట్ట చాలా గట్టి విశ్వాసం కుదిరింది. "ఆమె ఇక్కడికి వచ్చి 
నప్పుడల్లా డాలీతో, డాలీ  (భుట్టాకావున్న) స్నేహితులతో అల్లపై 

_ చెస్తూ, డ్యాన్సులు చేస్తూ పాటలు పాడుతూ చిన్నపిల్లలాగ అయి 

పోయేవారు. 

మళ్ళీ కొనే; క్షకి కనకమ్మగారికి జబ్బు "చేసింది, ఈ జబ్బు 

విషయం పూర్తిగా వింటే ఈశ్వరుడు ఆమెలో విశ్వాసాన్ని పరీక్షించి 

దృఢం చేశారు అనిపిస్తుంది. 

శఈశరుడి నించి విభూతి అందినా కూడా ఆమెకి జబ్బు కుదర 

లేదు. పాపం ఆమె చలం కుటుంబంలో ఒకరిగా మసులుతూ వుండే 

వారు. అందుకని ఇంటిల్లి పాదికీ ఆవిడం టే ఎంతో ఇష్టం. కనకమ్మగా 

రెట్లా వున్నారో. నని అందరూ దిగులు పడ్డారు. కనకమ్మ గారికి పెళ్ళి 

కాలేదు. ఒంటరిగా వున్నారు. అందువలన _ ఆమెగరించి ఆందరూ 

ఎక్కువగా. ఆదుర్దా పడ్డారు. 

ఇంతలో 'కనకమ్ముగారు వుత్త రం రాళారు. ఆ వుత్త రంలో 

మొదటి వాక్యం ' "నేను, సుఖంగా వున్నాను” ఆ అన్నదే. జరిగిన సంగ 
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తిని ఆమె తనవృత రంలో వివరించారు. తాను పడుకుని వుండగా 
ఒకరు తలుపు కొట్టారని, తాను తలుపు తీసేసరికి ఒక ముసలాయన 

నుంచుని వున్నారు. ఆయనను ఇంతకి మునుపు ఆమె ఎప్పుడూ చూడ 

లేదు. ఆయన “బెజవాడలో ఒక పెద్దాయన, ఆయన పక్కన తెల్లని 

బట్టలు కట్టుకుని జుట్టు విరబోసుకుని వున్న ఒకామె కనిపించా రమ్మా. 

ఫలానిచోట కనకమ్మగారనే టీచరు చాలా జబ్బుగా వున్నారు. మీరు ఈ 

మందు తీసుకునివెళ్ళి ఆమె కివ్వండి అని చెప్పారమ్మా, అందు వల్ల 
ఆమందు తెచ్చాను” అని చెప్పి తనకి మందు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయా రట. 

ఆ మందు వేసుకున్నాక లోపలినించి ఎంతో .హాయిగా వుందని తెలిపా 

రామె. ఆ తరువాత ఆ తాత తాను జయంతి చేసినప్పుడు వచ్చారనీ, 

ఫలాని రోజు వచ్చారనీ కనకమ్మగారు పుతరాలు రాసూ వుండేవారు. 

తాను జీనస్ జీవితం చదివినప్పుడు, ఆపుస్త కం చదువు తున్నం 

సేపూ ఆమెకి జీసస్ పుట్టినప్పటి నించీ, ఆ జీవితంలో తానొక భాగ 

సురాలె, సాక్షిగా చూస్తూన్న ట్రనిపంచి చిందని వుత రం రాశారామె. 

“లాలించే వేళ తల్లిలా _- మొర లాలించే వేళ పరాత్సరిగా- 

పాలించే వేళ విర్శాడూపిణిగా ఆమె కనిపిసారు. ఈ (పపంచంలో 

ఆమెకి (పేమతప్ప ఏ అనుబంధమూ లేదు. ఎవరినించీ ఆమె కేమీ 

అక్కరలేదు. అందరూ ఒకటే ఆమె దృష్టిలో ఎఎ = - ఆస్తిపాస్తులు, 

ఐశ్వర్య్యాలూ ఏవీ ఇవ్వలేని గొప్ప ఆత్మశాంతి ఆమెని తలుచుకు 

న్నంత మా(తంలోనే లభ్య మౌతుంది. ఆమె చల్లని చూపు సోకిన 

మేర కోటిస్వర్షాలు. వెల్తి విరుసాయి” అని అంటారు కనకమ్మగారు 

షాని గూర్చి. 

డివోషన్లో వుండగా చలంగారు వాళ్ళు పౌర్ణమి రోజున అడ. 

విలో వున్న విఘ్నేశ్యరాలయానికి వెళ్ళి భజనచేసి పిక్నిక్ చేను 
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కోవాలని సరదా పడ్డ డారు. చలంగారు అప్పుడు ౪౭710089 veins త్రో 

బాధ పడుతున్నారు. ఐనా మొతానికి పిక్ నిక్కి బయలు దేరారు. ఓ 

బండిలో ముందుగానే తయారుచేసి వుంచిన చక్కైర పొంగలి, దధ్యోో 

దనం పెట్టుకున్నారు. చలంగారు బసవరాజుగారి సైకిల్ వెనక కూచు 

న్నారు. ఆశమం వారినందరినీ, ఆ పిక్నిక్కి పిలిచారు చలం. ఆ్యళ 

మంలో ఒక పిట్ట మిగలకుండా అందరూ ఆ భజనకి వొచ్చారు. 

బోస్, మా తల్యార్ ఖాన్, మెర్స్టన్, రోజ్, చాడ్విక్, సుంద 
రేశయ్యర్,. రామస్వామి అయ్యర్ వభృతు లందరూ వొచ్చారు. 

సూర్యాస్తమయ సమయానికి గణేశాలయ మండపం చేరుకున్నారు. ఆ 

ప్రదేశ మంతా నిరామయంగా, నిర్ణనంగా, నిశ్చలంగా వుంది, అక్కడ 

మండపంలో భజన చేయడం ఆరంభించారు. కొంతసేపటికి కొండ 

వెనకాలనించి చం్యదోదయ మెంది. ఎదురుగుండా వున్న కొలనులో 
వెన్నెల _పతిఫలిస్తోంది. కిందంతా. నల్లని చెట్లనీడ, కొండమీద, 

మండపంమీద మాతం పాలవెన్నెల. కొలను నీట్లో మెలిమిబంగారు 

వెన్నెల. కొలను చుట్టూరా చెట్ల నల్లని: నీడలు. ఆ వెన్నెట్లో భజన 

ఎంత గొప్పగా వుందో. ఎదురుగుండా నిరామయంగా అరుణాచల౦-_ 

శల కొసలకి ఎగవాకే వెన్నెల .... వెన్నెల వెంటనం పే అయాన్విత 

ంగీతర. అది కాముని పున్నమి. 

ఆ వెన్నెల్లో గణపతికి. చకపొ ంగలి, దధ్యోదనం ఆరగింపు 

చేసి ఆ ప్రసాదాల నందరూ ఆలయం మెట్లమీద కూచుని ఆరగించారు. 

మళ్ళీ ఇళ్ళకి బయలు దేరారు. చలంగారు. "సెకిల్ వెనక ఎక్కారు. ఈ 

లోగా వూరివై పుకి' వెడుతున్న బస్వొకటి' వొచ్చింది. చలంగారు, 

నర కి, నడవలేని వారందరూ ఆ బస్సెక్కి. వెళ్ళి పోయారు, 
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షా, నుందరేళయ్యర్ మొదలెనవారు వెన్నెల్లో నడుస్తూ 
బయలు దేరారు. నుందరేశయ్యర్ “అక్షరమణిమాలి పాడుకుంటూ 
బయలు డేరారు. ఆయన చివర అరుణాచలా అనే సరికీ అందరూ 

కోరస్గా అరుణాచల శివ అని పాడేవారు, ఆ విధంగా ఎంతో వుత్సా 

హంగా ఇంటికి చేరుకున్నారు. 

చాడిపై ఇక్ (పభ్బతులకి తమకి కూచు నేందుకు సరె న జాగాలు 

దొరక లేదని కోపాలు వచ్చాయి. చలంగారు వాళ్ళకి సమూహంగా 

వెళ్ళాలని సరదాయేగాని వీళశ్ళెక్కువ వాళ్ళు తక్కువ అన్న ఆలోచన 

వాళ్ళకి ఎన్నడూ లేదు. పెద్ద లనబడే వాళ్ళు ఎన్నే లోపాలు చూచి 
ఎందుకులే అని పిక్నిక్లు చూనేను కున్నారు. 

చిత తన భర్తదగ్గిరకి వెడతా నని షాతో చెప్పింది. డాలీకి 
చిత పుటక గురించి చెప్పకండా వుండడం మంచిది కాదనిపించింది 

షాకి, ఈళ్వరుడు తప్పకుండా ఆ అమ్మాయికి స్పష్టం చేయండి అని 

చెప్పారు. డాలీ తండి ఫలాని చోట వున్నాడనికూడా డాలీకి చెప్పడం 

జరిగింది, 

డాలీని పిలిపించి షౌ ఆమెకి విషయ మంతా స్పష్టం చేశారు. 
“చిత తనభర్త దగ్గరకి వెడుతోంది. నువ్వుంటావా? వెడతావా?"”" అని 

అడిగారు. 

“ఎందుకే నువ్వు మొగుడి దగ్గరకి వెళ్ళడం. ఇక్కడ హాయిగా 
వుండలేవు?” అని చి|తని అడిగేది డాలీ. “ఆసలు వాడి నెందుకు 

పెళ్ళి చేసుకున్నా వే?” అని చిితని నిలవేసేది 

_ డాలీ తండి డాలికి వుత రం రాశాడు. అవ్వడు డాలీ “నాన్నా 

నువ్వు డబ్బుమీద ఆళ పెట్టుకో. వద్దు” అని వుత రం రాసింది. 

చిత “నాతోకూడా. నువ్వూ “నసావా?' " అని డాలీని అడిగింది. 
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“నాకు అమ్మా, నాన్నా లేరే. మా అమ్మా, నాన్నా ఈళం 
చై 

రుడే” అని జవాబు చెప్పింది డాలీ. ఇంక చిత (పయాణానికి సిద్దం 

అయినప్పుడు. 

“ఏం డాలీ! వుంటున్నావా ? వెడుతున్నావా ౩3 అని అడి 

గారు షా, 

నాకు జూకాలు చేయి సే వంటాను” అంది డాలీ. 

“డాలీ, నేనేమి నిన్ను వుండ మనటల్లేదు. మీ. అమ్ముతో వెళ్ళా 

వృంపే వెళ్ళు. నా అభ్యంతరం లేదు” “అన్నారు షా. 

“ఇక్కడే వుంటాను. చి తతో వెళ్ళను” అంది డాలీ. 

చిత _పయాకానికి సిద్దమై పోయింది. వెళ్ళే ముందర దిగులు 
బరువుతో ఒక పే ఏడ్చింది విత, అరవంలో తన స్నేహితులకి 

“ధర దగ్గరకి వెడుతున్న పెళ్ళాం ఏడుస్తోంది చూడండే _(వీటి కారు 
కిట పోర బై పొండాటి ఆళువదు పారుంగో) ” అని చెబుతూ, నవ్వుతూ 
గంతులు చేసింది డాలీ. 

“నిత వెడుతూ వుండగా నన్నా డాలీ ఏమీ కదల, లేదు, 

కులాసాగా ఆడుకుంటో, వెళ్ళి రమ్ముంది. నాతో. మాతం “ఒక 

ఏడాది తరవాత నువ్వెళ్ళి, చిితని' తీనుకు రావాలి” అంది. చిత 

వెళ్ళాక రెండువేళ్ళు బాగా గాయాలు చేసుకుంది. నెమ్ము శించాయి. 

ఇప్పుడు. ఎంతో. బుద్ధిమంతురాలు డాలీ. మీరీసారి చొ చొచ్చినప్పుడు గుర్తు 

పట్టరు.” (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 20-86. కఫ) 

చిత జిటా్యాలో వెడుతోం-ే జటా మలుపు తిరిగే వరకు 
గంతులు. వేస్తూ తరువాత ఇంట్లోకి వొచ్చేసింది. ఏ బెంగా చూపించ 

కుండా చిత వున్న ప్రే తిరుగు "కోంది. కాఫీ ర్మాతుబృమ్మాతం తనలో 

తాను చితక సం వ ఏడుస్తూనే వుండేది. చిత కావా లనిగాని, తాను 
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చిత దగ్గరకి వెడతా ననిగాని ఎన్నడూ అనలేదు డాలీ. ఇంక 
పూర్తిగా డాలీని తానే తల్హయి నర్వ క్రీ పెంచింది, . 

కొందరు భజన్లలో బాగా న్యూ సెన్స్ కావడమూ, పగలుకూడా 

వొచ్చి కూటోవడమూ ఇట్లాం టివి చేసేవారు. చలంగారు వాళ్ళని నెట్టి 

వెయ్యడ మో ఏదో జరిగేది. సారంగపాణి, గంగాధరం “షౌ మాకు 

పర్మిషన్ ఇచ్చేయండి. వాళ్ళని సున్నంలోకి ఎముకలు లేకండా చితక 

గొడతాం” అనేవారు. షొ ఒప్పుకోక పోతే _ “వీళ్ళు ఈ న్యూ సెన్స్ 

ఆంతా భరిసారుగాని తన్నడానికి ఒప్పుకో రేం 2%” అని తమలో తాము. 

అనుకునే వారు. కాని ఎప్పుడూ షౌ నోటిమాటని జవదాపేవారు కారు 

వాళ్ళిద్దరూ. 

ఒకసారి శాస్త్రిగారు వొచ్చినప్పుడు చలంగారు ఈ గొడవలన్నీ 

చెప్పారు ఆయనకి. చలంగారు వాళ్ళింటి గుమ్మంమీద శబరి రక్షగా 

పెట్టిన ముళ్ళకట్ట ఒకటి వుండేది. అది తీసుకుని శాస్త్రిగారు “ఇది జోగ్ 

శకి , ఏం చేసానో చూసుకోండి !” అని దాన్ని ఆయుధంగా పెట్టు 

కున్నారు భజనలో. ఇంక ఆ న్యూసెన్స్ అయిన మనిషిని బయటికి 

తీసుకుపోయి “ఏమిటనుకుని ఇక్కడికి వొస్తున్నావు" అని బెడిరిం 

చారు. ఆ మనిషి, శాస్త్రిగారి బెదిరింపులకు బెదరలేదు. అలాగే భజన్లోకి 

వొచ్చి కూచుంటూనే వున్నాడు. ఇంక శాస్త్రిగారు ఆ మనిషి గుమ్మంలో 

అడుగు పెట్టగానే “హలో మెడియర్ యంగ్ హజ్ బెండి” అని 

చివాల్న పెన వేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయే వారు. అతన్ని అక్కడ 

ఏంచేసేవారో కాని అతను రావడం తగ్గించేను కున్నాడు. 

చలంగారు వాళ్ళని చూడటానికి చిత, (శ్రీ వచ్చారు. డాలీ తం 

డిని సహించలేదు, తల్లి అతనికో వుందని కోపం. తనకీ తల్లి 

కావాలి. తండి శెలియడు. ఆ తండి కోసమేగదా తల్లి తనను వదలి 2. 



188 _సౌరిన్ జీవితం 

వెళ్ళిపోయిందని బాధ పడేది. తనలో తను ఎంత Struggle 
అయిందో డాలీ. తరువాత చిత, శ్రీ వెళ్ళిపోయారు. 

శర్మగారు వచ్చినప్పటినించ westerners ముఖ్యంగా జర్మను 

వాళ్ళు, ఆయన చెప్పడం వలననో ఏమో చలంగారు వాళ్ళని చూడటా 
నికి ఎక్కువగా వచ్చేవారు. భజనలకి అన్ని జాతులవారు చేరుకునే 
వారు. దగ్గర దగ్గర భజన అంతర్జాతీయ (International ) భజన గా 

రూపొందింది. భజనలలో రష్యన్ లో, _ ఫెంచిలో, లాటిన్లో పొడుతూ 

వుండేవారు. కొందరు Flute (వేణువు, వాయించేవారు.. అప్పట్లో 

భజన లెంత గొప్పగా వుండేవో:. 

స్త్రీలు పురుషులు ఎంత అందమెన వారు వచ్చేవారో:! ఒక్కా 

క్కరి ముఖాలు కాంతితో వెలిగిపోతూ = వుండేవి. ఇంక చలంగా రింట్లో 

_ భజనలకి వచ్చే విదేశీయుల సంఖ్య నానాటికీ ఎక్కువ అయిపోతుందని 

---. “మీరు భజనలకి అక్కడికి వెళ్ళకూడ” దని తమ ఆ_ళమా 

నికి. వచ్చే | దేళ్గ విదేశీయులని ఆ_ళమం౦వారు ఆంక్ష పెట్టారు. అక్కడి 

నించి గనక వచ్చే విదేశీయుల సంఖ్య (కమ (కనుంగా తగ్గిపో 

యింది, మొట్టమొదట వ వాళ్ళ కోసం దిగులుపడి ఆ శమంవారు ఎందు 

కిట్లాంటి వని చేస్తున్నారు? అనిపించింది షాకి, తరువాత, రువాత 

'ఎంతమంచి పని జరుగు తోందో. నని సంతోషం వేసింది. చివరికి. 

తమ మేలకోనమే భగవాన్. వారిచే ఇట్లా చేయిస్తున్నారని షాకి 

స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది. ఎందుకం టే ఇదంతా -విస్తీ రం కావడం 

షాకి ఇష్టం వుండేది కాదు.. 

ఇంతలో చిత కదుపుతూ. కాన్సుకని. వచ్చింది. అప్పుడు. 

చితా వాళ్ళు. .ఖమ్మం'మెట్టులో వున్నారు. “కాన్సుకి. ఖమ్మం మెట్టు 

వెళ్ళు” అన్నారు చితతో ఈశ్వరుడు. చిక ఎంతో ' నొచ్చుకుంది. డాలీ 
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వొయ్యి చేతుల్లో పట్టింది. ఈ కాన్సుకూడా ఇక్కడ చేసుకోవా లని 

చిితకి ఆశ. చిత ఖమ్మం మెట్టు వెళ్ళిపోయింది. తరువాత షా వాళ్ళకి 

తెలిసింది. ఆస్పతిలో చితకి కాను కష్టం అయిందనీ, డాక్టర్లు 

పొట్టకోసి పిల్లని తియ్యాలని అన్నారనీ ఆమెచేత భర్త చేత సంతకాలు 

చేయంచు కున్నారనీ_ అప్పుడు చిత తన లోపల “భగవాన్” అని. 

అనుకుందట. వెంటనే నెప్పులు _పారంభమై తేలికగా ఏ ఆపరేషన్ 

లేకండానే (పనవించిం దట. కూతురు పజ్టిందని చలంగారికి కలి, 

(గామ్ వచ్చింది. | 

సీత చలంగారికి వుత రాలు రాసేది. ఆ రోజుల్లోనే ఆ అమ్మా 

యిని ఆమె తల్లి తమ చేతుల్లో అప్ప జెప్పినట్లు షాకి "కల వచ్చింది. 

షాకే కాక౦డా + అమ్మాయి తల్లికి కూడా అచేకల వచ్చింది _తాను షాకి 

కీత్రని అప్పగించు తున్నట్టుగా. అప్పటినించి వాళ్ళ వాళ్ళు గోలపడడం 

ఆరంభించారు. “మా అమ్మాయికూడా సన్యాసిని అయి పోతుందా?” 

అని, 

“సీత_ అనే అమ్మాయి సౌరిస్కి భకురాలు,. ఎడాది-పె పెన 

అయింది. ఇక్కడికి వొచ్చి. వొచ్చి రెండు క వెళ్ళి “నే "నెం 

గిన సౌరిప్” ఆనే వాసం రాసింది. 

అది “తెలుగు విద్యార్థిలో _పకటిత మయింది. చాలా కాలం . 

కిందట. ... (26-6-58 (పసాద్కి చలంగారి లేఖ) 

“ప్ఫీత్రక్రి వయస్సు 20.29 మధ్య అనుకుంటాను, ఆమెకి పెళ్ళ 

యింది.-'5.5.ఓ.0: అయిం దనుకుంటాను. స్కూల్లోనూ, బైటా 

మొ తానికి ఓవ్యకి కింద Impress చేసి తన (పయత్నం లేకండానే 

prominence లోకి వచ్చే personality” 

(8-7-58 (వసాద్కి చలంగారి లేజ) 
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__ “నాలుగైదు ఏళ్ళ కిందట వరసగా సౌరిస్కి ఉత రాలు రాసింది. 
ఆ వృత. రాలు ఉంచినట్టయితే నువ్వు చాలా enjoy చేసేవాడివి. 50 

very clever and intellectual. కాని అవే ఈ ఆధ్యాత్మికాసికి 

ముఖ్యమైన ఈ యుగపు ఆటంకాలు. చాలా వోపికతో జవాబు రాయిం 

చారు ఈశ్వరుడు. అప్పటికీ మొండివాదన పెట్టుకుంది. చివరికి నేను 

‘‘Don'twaste ycur time and my time. Wait and leave 

it" అని రాశాను. కొన్నాళ్ళకి మళ్ళీ రాసింది. ఇక్కడికి రావాలనే 

తన ప్రయత్నాలు ఎట్టా విఫల మెనాయో : ఆమె కుటుంబం- అత్త 

వారూ. సిద్ది కెక్కి నవారు. తమ blue blood కి గర్వించే వారు. 

మంచి లౌకికులు. 

ఒక ఉదయం ఓ beggar gir! లాగు ఈమె వొచ్చి “హారిస్ 
మీరేనా?” అని ఏడుసో సౌరిస్ వొళ్ళో' పడిపోయింది. “ఇంక మీ 

నించి పం పెయ్యకండి” అని యేడ్చింది. “వెళ్ళ నఖ్క ర్రేదు"అన్నాను 

నేను. అనవసరంగా _ కథ _ వాళ్ళ వాళ్ళని తప్పించుకుని, చేతికి దొరి 

కిన డబ్బుకో, కట్టుబట్టలతో 3 లెక్కి౦ది. తిండికి డబ్బు లేదు, 

రెరడు రోజులు, మాడి, బండికి డబ్బులేక, మండు పెండలో నడిచి పడి. 

పోయింది. గారాబంతో పెరిగిన పిల్ల. ఆ అమ్మాయి వచ్చాక అక్కడ 

యేం జరిగిందో యేమొ, తరువాత్ reconstruct చేను కున్నాము. 

చలం దగ్గిరకి వెళ్ళిందని తెలీగానే పెద్ద యేడుపులు. చలం దగ్గిరకి 
వెళ్ళిన ఆడపిల్ల కాటికి వెళ్ళిన శై. మనకేం దక్కు తుందని బిగ్గరగా 

ఏడవడానికి వీచ్రేదు, ఆత్త వారికి తెలిసే స్తై చలం దగ్గిరకి వెళ్ళిన పిల్లని 

తమ గడప తొక్కసీరు.. వాళ్ళు బెలు దేరారు... తల్లీ, అన్నా - కానీ 

అప్పటికే ఆ అమ్మాయిని మాయంచేసి వుంటానని, "వాళ్ళ నమ్మకం. 

నా (పతాపాలన్నీ బాగా విన్నారు. గుండెలు బాదుకుంటో, బిగ్గరగా 

యేడ్చుకుంటో వొచ్చారు ఆ తల్లి 1 చూడాల్సిందే. Worldliness అబ 
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* మోసాలు. భయాలు, గొప్పలు య ఎన్నో. భజన బి, మాట్టాడు. 

మలా కూచున్నాము. ఏ మెరగనట్టు తమని ఆహ్వానించే కూతుర్ని 
చూసీ దాంతో ఏదో మోసం వుందనే వాళ్ళకి, 

ఆమెని రమ్మన్నారు, రానంది. వెళ్ళకపోతే పోలీసులు కోర్డు 

అన్ని పూర్వం మళ్లై జరిగేవే, ఈశ్వరుడిని అడిగింది ఆ అమ్మాయి 
“వెళ్ళనా, వుండనా” అని, “సీ ఇష్టం” అన్నారు, 

వెళ్ళాలని నిశ్చయించు కుంది. | 

ఈ వ్యవహార మంతటిలోనూ చలం ut of Map. ఆ అమ్మా 

యికి చలాన్ని చూస్తే కోపమో, భయమో : 

వెళ్ళి పోయారు. (18-7 (58 (పసాద్కి చలం లేఖ) 

“సీతని కలుసు కున్నావా ? అవును ఇక్కడ మూడు రోజులు 
వుంది. సాకు ఆ అమ్మాయికే Vibrations కుదరలేదు. ఆ అమ్మాయి 

పూర్తిగా ఈళ్వరుడిది. ఆ పాదాల దగ్గర నేనూ పడి వుండటంచేత 

నన్నూ గుర్తించక తప్పింది కాదు.” 
(స11250, కామెళ్వరికి చలం లేఖ) 

సీత వెళ్ళి పోతుంటే ఆమెమీద షా దృష్టి పెట్టారు. ఆ తరు 
వాత సీత షాకి వుత రం రాశారు. తాము రైల్లో కూచుని వుంటె షా 

తమ పక్కనే కూచుని వున్నారనీ, రె లు కిటికీలోనించి చూసే రైలు 

చృకాలలో షాయే తిరుగుతున్నారని. తమ అరుణాచల అనుభవాల్ని 

సీత “నే నెరిగిన సౌరిస్” అన్న పేరిట అక్షరీకరించారు. అదే 
సౌరిన్ వె చై వెలువడ్డ తొలి రచన. 

“కేవలం సాానుభవం వలన మా(తమే అర్థం చేసుకో గల. 

అతిలోక మైన (పేమ సౌరిన్ (పదర్శించ గలరు. ఆ రపేమకి లోకంలో 

ఎక్కడా "బంధం లేదు. ఎక్కడా స్వలాభా పక్షపాతా లేవు. ఈళ్వర 
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సామాజ్యంలోని (పతివ్యకీ ఆమెకి సన్నిహితుడే” అని అంటారు 
సౌరిస్ గురించి త 

“సీతని నే నెప్పుడూ మరిచి పోలేదు” అంటారు షా. 

దాదాపు (పతి సంవత్సరం షాకి జలుబూ, జ్వరం వొసూ వుం 
డేవి, ఆ ఏడు అట్లానే దగ్గు, జలుబూ, జ్వరం వొచ్చాయి. సాధార 

_ ణంగా ఎంత బాధ వొచ్చినా, ఎలాంటి బాధ వొచ్చినా, షౌ విభూతి 

తప్ప ఏ మందూ వాడేవారు కాదు. ఈ మారు జలుబు అతి తీ వంగా 

వొచ్చింది. చాడ్విక్ (19936 medicine ఇ స్తే వేసుకున్నారు. ఆ రోజు 

నర_ క్రి డాల్లాతో వంట చేసింది. 

షా. వాళ్ళింట్లో ' చిన్నప్పలినించీ వంటకి నెయే వాడేవారు. 

నూనె జబ్బు చేస్తుందని, నూనె వాడకమే వారికి తెలియదు. ఇంక 

యుద్దప్పు. రోజుల్లో నెయ్యి ఖరీదు విపరీతంగా పెరిగి పోయింది. 

వంటిలో పూర్తి గా నూనె వాడటానికి భయపడి ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పుడే 

| కొత్తగా వ వొనున్న డాల్లాని వాడటం మొదలు పెట్టారు. ఆ తరువాత 

నించి షా వాళ్ళ ఒళ్ళు బలహీనం కావడం, నీరస 50 చేయడం, ఆకలి 

లేకపోవడం ఈ డాల్డా వల్లనే. రిదవన్నానునై లో కూడా డాల్లానే వాడు 

తున్నారు. ఈశ్వరుడు రాంగానే ముందర. ఆ డాల్లా డబ్బా అవతల 

పారెయ్య మన్నారు: “డాల్లా ఎంత హానికరమో' మికు తెలియదు. ఇది 

మనుషుల ఆరోగ్యాన్ని పీల్చి పిప్పిచేసి పారేస్తుంది” అన్నారు... 

చాడింక్ కి నారాయణయ్యర్ ఇంట్లో వుండగా (పాణం మీదకి 

వచ్చి ంది. తరువాత ఒకసారి. చలంగారు కనిపించినప్పుడు ఆయన 

అన్నారట. “చలం నాషపాణం మీదకి తెచ్చింది ఏదో తెలుసా? డాలా.” 

అసి... 
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ఈశ్వరుడు ఆ తరువాత కొబ్బరినూనెనీ, చివరికి వేరుశనగ 
నూనెనీ వంటలకి వాడమన్నారు. “నువ్వు ఎన్నడూ, డాల్డా వంటల్లో 
వాడవద్దు” అని నర కికి ఈశ్వరుడు గట్టిగా. చెప్పారు. కానీ నర్షకి 
ఎవరో. ఇచ్చారని డాల్డా వంటలో వాడింది. అదే షౌ ఆరోగ్యం మీద 
చాలా గట్టి దెబ్బ తీసింది. 

చాడిః క్ ఇచ్చిన మందు షౌ వంట్లో తడినంతా పీల్చేసింది. 

డాల్దావల్ల కఫం చేరింది. అది సాయం, తానికి పెద్ద స్పాజమ్స్ 
(Spasms ) తో వచ్చింది. ఊపిరి తిత్తులు పుండులా అయి 5 పోయాయి. 

ఇంక ఏమిచేసినా తగ్గట ల్లేదు. 

Govt. Doctor న పిలిచారు. ఆయన వచ్చి షాని పరీక్షచేసి 

“ఇలాంటి attack: "ఎప్పు, డయినా వచ్చిందా?” అని అడిగారు. ఇదే 

మొద లన్నారు చలంగారు. ఆ డాక్టర్. ఇది ఆనా ఎటాక్ అని ఒక 

injection ఇచ్చారు. “ఈవిడ వెంటనే Treatment తీసుకోకపోతే 
ఇది [కానిక్ ఆవుతుండి. ఒక Course of injections తీనుకోవాలి” 

అని చెప్పి మందు పంపినానని వెళ్ళారు. చలంగారు దిగాలు పడిపో 

యారు. “*ఈళం%రు డుండిగూడా నీ కింత జబ్బు _తెప్పించారా” 
అన్నారు నీరనంగా, అక్కడే వున్న కె. నాగేశ్వరరావుగారు “ఆమె 
ఈశ్వరుడు గదా, ఆసా ఆమె నేంచేస్తుంది” అన్నారు. అప్పుడు ఈశ్వ 
రుడు “నువ్వేం బెంగ పడకు. మళ్ళీ ఇట్లాంటి ఎటాక్ ఎప్పుడూ రాదు” 
అని చలంగారికి చెప్పారు. రెండు మూడు రోజులు షా పక్కమీద 
వుండాల్సి వచ్చింది. 

ఈలోగా ఆగష్టు 15 వచ్చింది. చిత్తూరు జిల్లా అధికారి ఒకరు 
చలంగారు వాళ్ళని చూడటానికని వచ్చారు. ఈశ్యరావతరణ రోజు. 
పొద్దున్న కూడ షౌ పక్కమీదే వున్నారు. కానీ ఆ సమయానికి యథా 
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విధిగా భజన జరిగింది. షాకి కేంఠం మామూలుగా రాలేదు. భజనలో 

హీనన్యరంలోనే పాడారు. ఆ రాతి ఆ జిల్లా అధికారికి ని|దపోయి 

. మెలకువ వచ్చినప్పుడు భజనలో పాడిన పాటలన్నీ మళ్ళీ వినబడ్డా 

యట ఆయన చెవులకి. _ 

“ఏమిటి అర్హరా(తీ లేచి' మో పాడు తున్నారా?” అని 

ఆశ్చర్య పోయారట, (పొద్దున్నే ఆయన షౌ దగ్గరకి వచ్చి “ఇట్లా 

జరిగింది దీని కర్ణం ఏమిటి?” అని అడిగారు “నేనేం చెప్పగలను? 

సాధారణంగా అట్లాంటివి ఇక్కడ జరుగుతూ వుంటా యొన్నారు షా. 

ఆయన తనతో ఒక జాడీలో వంకాయ చింతకాయ కలిసిన, 

వెల్లుల్లి తీరగమోత వేసిన పచ్చడిని తీసుకు వచ్చారు. ఆ పచ్చడి తిన 
డంతో షాకి కఫం తగ్గడం మొదలు పెట్టింది. అప్పటినించి రోజూ 

_ఆపచ్చడి తినేవారు షా. తరువాత ఈశ్వరుడు మూసివున్న షౌ గది 
తలుపులన్నీ తెరిపిం చేశారు. ఆంత వరకూ బె టకి కదలని షాని ఈశ 

రుడు షికార్లకి వెళ్ళమన్నారు. = 

. ఇంతకి ముండే అమ్మ ఆంగధదేళ పర్యటనానికి వెళ్ళి 

వచ్చింది. ఆ తరువాత చితా ఆమె రెండో కూతురు "కాకా" వచ్చారు. 

కాకా ఆర్నెల్ల. పిల్ల, ఆ పసిపిల్లలో ఎంత అందమో: సాధారణంగా 

సిపిల్లల్లొ అంత “అందాన్ని చూడం. చి తకూడా షికార్హ లో కలిసింది. 

కంట్ నౌకరు పరశురాం పిల్ల లు కిష్టా, పచ్చయమ్మకూడా వీళ్ళ 

షికార్ల లో కలిశారు. 

“కాకా” అంటే అమ్మకి పాణం. షికార్ల లో కాకాని పట్టుకుని 

కూచునేది అమ్మ. అసలు అమ్మకే కాదు, కరం గేశ్వరరావుకి కూడా 

కాకా అంపే ఎంత _పేమో : చూసిన వారందరికి, ముద్దు గొలిపే 

కాకా. అప్పట్లో, అమ్మై. ఎంత హుషారుగా, జోరుగా సండేరో. 
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ఈ పికార్డులో వున్నంత నంతోషంగా అమ్మని ఆమె జీవితకాలంలో. 

ఎన్నడూ డలేదు మా, 

అమ్మ కాకాకి తాళ్ళతో ఇంట్లో అక్క డక్కడ రెండు మూడు 
పుయ్యాలలు క ట్రది, కాకాని 'వుయ్యాలలో పడుకో బెట్టి “గోవింద 

హరి హరి గోపాల హరి హరి” అని జోల పాడేది. కాకా ఆ పాట 

పాడితేనేగాని నిదపోయేది కాదు. కాకా కొంచెం పెద్దది అవగానే 

పెకారు సమయానికి షాకి చెప్పులు, ఆమ్మకి బెత్తం తీసుకు వచ్చి 

ఇచ్చేది. 

షికార్లలో శ్చళానాలు దాటి వెళ్ళేవారు. తిరువన్నామలై లో 

చచ్చిపోయిన వారిలో చాలామందిని సమాధి చేసారు. దహన సంస్కా 
రం కొద్దిమంది కే జరుగుతుంది. ఎవరెవర్ని కొతగా పూడ్చేరో అమ్మకి, 

పక పకకి, చికి లెల్ట. నిత్యమూ కొత్తగా పూడ్చినవాళ్ళ సమాధులస్నీ 

లెక్క పెట్టుకు వొచ్చేవారు వాళ్ళు. ఒకసారి శవాన్ని ఎట్టా పూడ్చి పెట్టి 

సమాధి చేసారో తీరుబడిగా చూచి వొచ్చారు వకపక, చిత, చిత 

వూరుకోక ఆ శవవాహకుల్ని అడిగింది. “ఒక్కొక్క శవాన్ని 

మోయడానికి ఎంత తీసుకుంటా రని. వాళ్ళలో ఒకడు “అందరికీ 

పదిహేను, నీకయితేము ఫె Ey ' అన్నాడు. “పిడి దుంస తెగా, నన్నెట్లా 

అన్నాడో” అంటూ చి(త తిరిగి వొచ్చేసింది. “నిన్నెన రడగ 

మన్నారు చితా ఈ సమాచార మంతా?” అంటూ నవ్వు పట్టలేక 
పోయారు షౌ. ఆవేళ చిత మాటల్నే తలుచుకుని పికారంతా “ఎక 
నవ్వు” అయిపోయింది. 

బోన్ కాంపౌండ్లో వున్న “సేవా అనే భవంతిని అధైకి: తీసు 

కుని మథానీ అనే భక్తుడు వుండేవారు. ఆయన ఆ ఇంటిని వెంకట 

రావు గారనే వారికి Sublet చేశారు. ఆ వెంకటరావుగారు చలంగారు 
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మెలగా చలంగారికి యమలింగం దాకా చింతచెటు డాకా రాగలిగారు. 

౦ది. అప్పటి నించీ పికార్ల కి రోజూ యమలింగం 
ని. 

క ఖు "0 ya. 3 £ 0. ద) 

ae sn 
| fo" 

ను [3 

Top. 

$n వెంబడి నడవడం షా 

మొదలు పెటారు.. 

ఆ సంవత్సరం జయంతికి సంగీతరావుగా రే శా స్త్రిగారితో 

ఆయన వొచ్చారు. ఆయన ఘంటసాల వారికి హారోనిషు. ఆ ర్మాతి వ్ ష్ణ 
భజనలో ఆయన అద్భుతంగా పాడారు. ఎంత గంభీరంగా వుందో 

సంగీతరావుగారితో సంగీ 
యే 

టి రోజు ఈశ? రుడు సో 

గల ఆయన కంఠం, మరు 
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తం మీద ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడారు. సప్తస్వరాల పుటక, నాదో 
పానన ఒక పెమిటి ఎన్నో సంగీతకాస్త రహస్యాలను ఈళ్వరుడు విప్పి 

చెప్పా రావేల. ఈశ్వరుడు సంగీతరావుగారితో “మీది చాలా గొప్ప 

కంఠం. దీన్ని మ్మాతం professional గా (వృతి క్రి వువయోగించ 

కండి. హారో్మినియాన్ని మాతం ఉపయోగించండి. అన్నారు. 

సంగీతరావుగాలు నరేనని ఈళ్వరుడికి వాగ్గానం చేసేరు. “చేతిసంగితం 

సినిమాకీ, కంఠ సంగీతం ఈశ్వరుడికి అర్చించారు సంగీతరావుగారు.” 

(జగ్గారావుగారికి చలంగారి "లేఖ 181.59) 

సంగీతరావుగారు ఆ తరువాత ఘంటసాల వారితో కలిసి 

బెొచ్చారు ఆర్హరా(తి బస్సు లో, ఘంటసాల పాడే సినిమా పాటలు చలం 

గారు వాళ్ళకి “ఇష్టంలేదు. “అనానక్తి లో రంగ వొదిలి పెట్టిన తంబూరా 

వృండేది. ఘంటసాల ఆ తాంబురా తీసుకుని తెల్పవాళ్డు పాదుతూనే 

కన్నారు. ఎంత బొప్బ నాలా ఆ ఆ పాటలూ, ఆ పొడిన పడతి. నంగీతం 
౦ 

మీద అంత ఆసక్తి ॥ రద్ద ఆ నకి పుండటం చూసి షౌ ఎంతో 

సంతోష మనిసి చింది. | 

“మంటనాల ఇక్క డకు 3 సొచ్చి పాడారు వో ,. మా ఇంటోనే 

అగ కో. వున్నాయ- ఒక పగలు, శ్ండు రాతలు. 

ఘంటసాల అర్దరా(తీ వొచ్చారు. ఆగదిలో రంగ తంబుర 

ఎన్నాళ్ళబట్టో అట్టా పడివుంది. దాన్నీ చూడగానే ఆయన దాన్ని (శుతి 

పెట్టుకుని తెల్లార్లు "పాడాడు. ఎన్నడూ తాంబూరా మొహం చూడని 

దాడీమల్లే, అష్టపదులు గొప్పగా పాడాడు. ఘంటసాల రేడియోలో విన 

గానే దూరంగా పరిగెత్తే నేను అంత సేపు మైమరిచి విన్నాను.” 

(౫ 20_12.74 సత్యవతికి చలంగారి లేఖ) 

ఘంటసాల మరుసటి రోజు రాసీ భజనలో పాడారు. ఆయన 

జయదేవుని అష్టపదులే పాడారు. యన సినీ సంగీతానికి ఇక్కడ 
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పాడిన నంగీతానికి ఎంత తేడాయో. గొప్ప తన్మయత్వంతో పాడా 

రాయన. ఆతరువాత ఘంటసాలగారు లేచి నిలబడి “నా దేముందండీః 

ఇక్కడ నా కెంతో శాంతిగా బావుంది. నేనుకూడా ఇక్కడికి వొచ్చే 

_ సాను” అన్నారు షౌతో. ఆ విధంగా ఎందరో చలంమహర్షి దగ్గరికి 

వచ్చి అక్కడ ఈశ్వర తేజస్సుకి ముగ్గులెపోయి- ఎప్పటికీ అక్కడే 

వుండిపోవా లనుకునేవారు. అక్కడ వున్నప్పుడు లోకంలో వండటం 

ఎందుకనే (పశ్న (పతీవారికి కలుగుతుంది. కాని గుమ్మం దాటగానే 

(పపంచం ఎదురొచ్చి వాళ్ళని ఊపిరి సలపనివ్వకుండా కావలించు 

కుంటుంది. 

“నువ్వు ఈశ్వరయుగంలో వొచ్చావు. చలం అనే ఎరతో 
నిన్ను ఇక్కడికి లాగింది ఈశ్వరుడు. చలం నిస్సహాయుడు. తన 

మి తులు, జీవితమనే మురుగు కాలువలో కొట్టుకు పోతూవ్పం టి పిలిచి 

లాభం లేదని తెలిసి గుటక వేసో చూసో. వుంటాడు. ఒకరిద్దర్ని 

మొదల్లో గట్టిగా పిలిస్తే వాళ్ళు అతని చేతినే ః కరిచారు క పైసిన కుక్కల 

| మల్లే, “కనక ఆ _పయళ్నాన్ని పూర్తిగా వొదులు కున్నాడు. కొతగా 

రాగానే ఎన్నాళ్ళు నిలుస్తాడు. నెలా లేక కొన్ని రోజులేనా ?*” అని 

ముందే లెక్కలు వేసుకునేవాడు చలం. కాని ఇప్పుడు వేరు. ఈనాడు 
అసలు చలం ఇష్టులెనా . అర్హత లేనివారిని రాసీయరు. ఈశ్వరుడు 
రానిచ్చారా వారింక తప్పించు కో లేరు. 

(జగ్గారావుగారికి చలంగారి లేఖ 20-8-08) 

“చూస్తుండగా నామి తుల్నీ జీవితం మింగేస్తుంది. మృత్యువు 

మింగితే సులభంగా భరించ వొచ్చు. -పీనిగలై, బూడిదై పోతారు. 

జీవితం ఎవర్ని మింగుతుందో. వాళ్ళు పీనిగలై - నడుస్తూ, "మాటాడు 
తుంటారు. ణ్ (శాస్త్రిగారికి. చలంగారి కేల నర్. 56) 
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ఒకరోజు చాడిిక్ రెండు చేతులూ జోడించుకుంటూ వొచ్చారు. 

నర్తకి దగ్గరకి వెళ్ళి “భవతీ, భిక్షాం దేహి” అన్నారు. 

చాడ్విక్ నారాయణయ్యర్ ఇంట్లో వుండగా . వాళ్లు వొండిన 

భోజనం తిని చాలా జబ్బు పడిపోయారు. చాడిషక్ అక్య్థాడ వుండగానే 

ఈళ్వరుడు “చాడ్విక్ తన గూటికి తానే చేరుకుంటా” డని' చెప్పారు. 

ఆ విధంగానే ఆ_ళశమంలో వున్న తన ఇంటికి చేరుకున్నా రాయన, 

ఆయనకి మొదటినించి ఒక వంటవాడు వెండి పెట్టేవాడు. అతను 

ఎప్పుడన్నా చాడ్విక్ మీద అలిగి వెళ్ళిపోతా ననంగానే ఆ రా(తి 

భగవాన్ ఆ వంటతని కలలో కనబడి “నా కోసం అంతదూరం నించి 

వొచ్చాడు నా శిష్యుడు, అతన్ని వొదిలి వెళ్ళిపోతావా 2” అని అడిగే 

వారట. ఇంక వంటవాడు (పయాణం మానుకుని వుండిపోయే వాడు. 

చాడ్విక్ యా(తలకి వెళ్ళగానే వంటవాడుకూడా _ వెళ్ళిపోయాడు, 
యా(తల నించి వొచ్చి చాడ్విక్. నారాయణయ్యర్ ఇంట్లో వుండగా 

“చాడ్విక్ ఆరోగ్యం సంగతి జా(గత్స గా చూసుకోవాలి” అని ఈశ 

రుడు చాడ్విక్ కి చలంగారిచేత చెప్పించారు, చాడ్విక్ తో చలంగారు 

“మీకు ఎప్పుడు భోజనం ఇబ్బందయితే అప్పుడు మా ఇంట్లో భోజనం 

చెయ్యవచ్చు” అని చెప్పారు, 
చాడ్విక్ చాలా మొహమాటం వున్న మనిషి, నారాయణయ్యర్ 

ఇంట్లో వుండగా ఆయనకి భోజనం ఒం౦ంటబట్టక జబ్బు చేస్తున్నాగాని 

భోజనానికి చలంగారు వాళ్ళింటికి రాలేదు. వాళ్ళ సహాయం అడగ 
లేదు. 

ఇంతలో వంటవాడు తిరిగి వొచ్చాడు. తమ గూటికి చేరు 

కున్నారు చాడ్విక్. ఆ వంటవాడు వండి పెడుతూనే వున్నాడు. కానీ 

అప్పుడప్పుడు జబ్బు పడుతూనే వున్నారు చాడిగక్. 
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ఒకనారి షౌ ఆయనని చూడడానికి వెళ్ళి “ఎందుకిట్లా మీకు 

మాటి మాటికి జబ్బు చేస్తుంది? వంటవాడు సరిగా వండి పెట్టడం 
లేదా?” అని అడిగారు. చాడ్విక్ కి Chronic Dyspepsia. (అజీర్ణ 

రోగం) ఆయన “ఏమీ లేదు ఒక beef steak తిన్నానంపే ఈ 

_జెబ్బుంతా తగ్గిపోతుంది” అన్నారు,. “మరింకేం తినరాదా?” అన్నారు 

షా. “నాగురువుకి నేను అటువంటి పదార్దాలు ఎన్నడూ ముట్టుకోనని 

వాగ్దానం చేశాను. నేను చచ్చిపోయినా నరే, ఎన్నడూ ఆ మాటని, జవ 

దాటను అ అన్నారు. ఆయనలో ఆ పట్టుదల చూసి షోకి వెంత గర్వం 

పించిందో!. 

తరువాత. ఆయన చెప్పారు, మొట్ట మొదట. తాను జాం (Jam) 

డబ్బాలు, వెన్నడబ్బాలు, చీజ్ ( Cheese ) డబ్బాలు తెప్పించుకుని 

వుంచుకునే వారట తనగదిలో. ఆ(శమం. అధికారులు వాటిని చూసి 

చాడ్విక్: తమ ఇంట్లో మాంసం డబ్బాలు పెట్టుకున్నారని భగవాన్కి 
Complain చేశారు. భగవాన్ చాడి2క్ ని “నిజమేనా!” అని అడిగారు. 

చాడ్విక్ ఆ డబ్బాల్లో ఏమేం వున్నాయో భగవాన్కి చెప్పారు. “నువ్వు 

ఆ డబ్బా లేవీ సీగదిలో పెట్టుకో వద్దు” అన్నారు భగవాన్. అప్పటి 

నించి. చాడ్విక్. ఆ డబ్బాలు పెట్టుకోవడం. కూడా మానేసుకున్నారు. 

న. ఇప్పుడు ఆ వంటవాడికి క్షయవ్యాధి వొచ్చి వాళ్ళ వూరు వె లి 

పోయాడు. చాడిరక్ కి భోజనం తయారు చేసి పెట్టవా రెవరూ లేరు. 

'చలంగారు భోజనానికి ఎప్పుడు ఇబ్బందయితే. "అప్పుడే. తమ 

ఇంటికి కి వొచ్చెయ్యమని చాడ్విక్ కి చెప్పారు. ఆట్లాగే ఆయన తమ 

వంటవాడు వెళ్ళి పోయాక చలంగారు వాళ్ళింటికి వొచ్చారు. 

అప్పటి ని నించి చాడ్విక్ కి చలంగారు తమ ఇంట్లోనే భోజనం 

ఏర్పాటు చేశారు. “ఇక్కడి భ్ జనం తినగానే చాడ్వి క్ కి ఎం 0 కాళ్చర్య మో: 
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ముఫ్పై ఏళ్ళ నించీ ఆయన శాకాహారం తింటున్నారు. ఆ 
శాకాహారంలో ఆయనకి ఏ రువీపచీ కనబచేది కాదు... కాయగూరలకి 
రుచి వుండదని తమకి తాము నచ్చ జెప్పుకు తింటున్నా రాయన. చలం 
గారు వాళ్ళింట్లో భోజనం చేసేసరికి కాయగూరలో ఇంత రుచిగా వంట 
చేయడానికి పీలుంటుందా ? అని ఆళ్ళర్యం కలిగిం దాయనకి, అరే 
కాకండా ఆయన ఆరోగ్యం ఎంత మెరుగయి పోయిందో ! చూచిన 

వారంతా నీ వయనుకి పదేళ్ళు చిన్నవాడి వయిపోయావు. ఏం జరిగిం 

దేమిటి ? అని అడుగుతున్నారని చెప్పా రాయన. 

అప్పట్లో చలంగారు వాళ్ళు వీదవారికి. హాళ్ళు (రాగుల అంబలి) 
ప్రో సవారు. ఎంతమంది ముష్టి వాళ్ళు వొస్తే అంతమందికి రాగి అంబలి 

వొండి పోడే సెది నర కి. రాను రానూ వొచ్లే చ్చే భిక్షుకుల, సాధువుల సంఖ్య 
విపరీతంగా పెరిగింది. వారిలోనే కొందరు సాధువులు నర్త కికి సాయం 

చేసేవారు. 

“విచ్చగాహ (| సాధువులూ _ వాళ్ళకి వొండి పెటలేక నరకి 
వాళ్ళచేతనే వంట చేయిసోంది. ° 

"(గాత్రగారికి చలంగారి లేఖ ___ తేదీ లేదు 

_ ఆ బిచ్చగాళ్ళు, సాధువులూ ఎప్పుడూ ఒకచోటే పుండరు, ఏ 
కతంలో వుత్సవం జరుగుతూ వుంటే ఆ జ తానికి పోతారు. మరు 
సటి ఏడాదికి ఇక్కడి వుత్సవాలకి తిరిగి హాజరయే వారు. వాళ్ళు 
నర కికి ఆ యా కే(తాల కబుర్హన్నీ కథలా చెప్పవారు. 

బిచ్చగాళ్ళు సాధారణంగా ఒకచోట చేరితే ఎంత గోలతోః ఎంత 
రద్దియో ! కాని చలంగా రింట్లో బిచ్చగాళ్ళు వరసగా కూచుని పుం'టే 
ఇద్దరు పొయ్యిమీద రాగిపిండీ వ పొండి భిక్షుకుల డబ్బాల్లో పోనుకుంటూ 
వెళ్ళి పోయేవారు. “తక్కిన చోట్లలో పోట్లాడుకుని రద్దీ చేసాం, 
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ఇక్కడేమీ గోల చెయ్యం మేం 2” అని వాళ్ళల్లో వాళ్లు అనుకునే వారు. 
ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు గోల మొదలు పెడితే “వూరుకో | 
ఎందుకట్లా గోల చేసావు ? అమ్మ అందరికీ కూళ్ళు సమానంగా 

పోస్తుంది. నీ దగ్గరకి వ్ 'వొచ్చేసరికీ సీ డబ్బాకూడా నింపుతుంది" అని 

పక్కన కూచున్నవాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చజెప్పి, గొడవ చెయ్యకుండా 

చూసేవారు. 

ఒక రోజు ఒక విచ్చగత దూరంగా నించుని షాని పిలిచింది. 

షౌ ఆమె దగరగా వెళ్ళారు. ఇన్ని పనసగిం జలు షా చేతుల్లో పోసీంది. 

షౌ వాటిని లోపలికి తీసుకువెళ్ళి కూర చేయించారు, 

కేవలం తాము వీరినించి ఏదో తీసుకోవాలనే కాకండా, తాము 

వీరికి కి ఏదయినా ఇవాషలనే తలపుతో, ఆ బిచ్చగత్తె (పేమకో సమర్చిం 

చిన ఆ పనసగింజల బహూక్సతికి షౌ ఎంత [౫0౪6 అయిపోయారో! 

. " బిచ్చగాళ్ళలో ఎవరికైనా జబ్బుగా వుంటే ఇంకోరు “వాడికి 

జబ్బుగా వుంది. వాడి వంతు కూళ్లు నా కివ్వండి _ నేను తీసుకు వెళ్ళి 

వాడికీ ఇస్తాను” అని చెప్పి డోద్దగా తీసుకు వెళ్ళి ఇచ్చేవారు. 

ఈ బిచ్చగాళ్ళలో కొందరు అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో వుండే 

వారు. ఎప్పుడైనా చలంగా రింటినించి ఎవరయినా. గుడికి వెడితే ఆశ 
కొద్దీ ఏ ఏ బిచ్చగాడయినా భిక్షం అడిగితే. రెండోవాడు “ఒరే వాళ్ళు 

అక్కడి! పోతే మనకి కూళ్లు పోయటల్రేదు టా: ఇక్కడ ఎందుకురా 

అడుగుతావు ?” అని కోప పడేవాడు. 

1958లో డాలీకి 4 టాన్సిల్స్ ఆపరేషన్" జరిగింది. నర క్రి డాలీ 

ద ర వుండి పోయింది. చలంగారు' తమకి ఒళ్ళు. బాగాలేక డాక్టర్ 

చె యార్ కి చూపించు కోవడానికని బండిలో బయలుదేరారు. ఆయన 

డా ర్కి. చూపించుకుని తిరిగి. వొస్తూవుండగా కారు స్క్ర్వేర్లో 
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గురం కాలు మడతపడి కింద పడింది. అక్కడంతా మసకచీకటి. 

ఆవరించి వుంది. బండిలోంచి ఆయన కింద పడిపోయారు. కళ్ళ 

జోడు, పరు అన్నీ చిందర వందరగా పడిపోయాయి. ఆయనకి 
చుట్టూరా ఏమీ కనబడటళ్లైదు. పర్చు తెరుసుకుని చిల్లరంతా కిందపడి 

చెల్లాచెదురై పోయింది, ఆ శీకట్లో నలుమూలలనించీ “ఆయనకి కొన్ని 

క్రరిఠాలు వినబడ్డాయి. “మన అయ్య పడిపోయినారు. మన అయ్య 

పడిపోయినారు” అని నాలుగు వే పృులనించి బిచ్చగాళ్ల వచ్చి ఆయనని 

ఎత్తి కూచో బెట్టారు. రోడ్డుమీద. చెల్లాదుచెరైన చిల్ల రంతా పర్ఫులో 

పెట్టి, ఆయనన భడంగా బండి “ఎక్కించారు, "ఆయన ఇంటికి 

వోచ్చేశారు. 

వారు (పవరి ం౦చిన తీరు చూస్త ఎంత admiration పుట్టుకు ॥ 

వొస్తుందో : చలంగారికి జరిగిన ఈ నంఘటన. చూస్తే “మనం 

_పీమని సేతప్పకండా ఆ (పేమ ఇతర హృదయంలో "పలుకుతుం 

ఉనే” సంగతిఎంతో బాగా విశద మవుతుంది, 

13 
మొట్టమొదట తనో పుస్తకం రాసీ, ఆ పున స కాన్ని చలంగారి 

అధి పాయాన్ని కోరుతూ చలంగారికి పంపించారు కురం గేర్వర్. 

“ఆపుస్త కం నాకేమీ బాగాలేదు” అని చలంగారు రాకారు. 

ఆ తరువాత తమ స్నేహితులు ఈ'వె పుకి వస్తుంటే చలం * 

గార్ని చూసి రమ్మని పంపించారు ఆయన, ఇంకొద్దిరోజుల తరువాత 

“నేను ఈశ్వర సేవ చేసుకో వడానికి త్వరలోనే వొస్తున్నాను” అని 

వుత్త రం రాకారు. 

కాని రాసిన కొన్నాళ్ళకిగాని ఆయన రాలేదు. ఇంటి వరండాలో 

ఆయన అడుగు పెట్టగానే షౌ ఆయనే కురంగేళ్వర్ అని గుర్తించారు 
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అప్పటి నించి ఇ ఇంట్లో ఒక రె పోయా రాయన, ఇ ంట్లొవా ళ్ళు ఏదయినా 

పనిచెబితే చేసేవారు. . లేకపోతే ఓమూల మౌనంగా కూచునే వారు. 

కురంగేశ్వర్ ఆగమన పూర్వా పరాలని అనుభూతులని ఆయననే 

చెప్పమందాం. 

“చలంగా రింటికి 185 జూన్ 15న వొచ్చాను. అంతకు 

ముందు రెండు దినాలు ఆశమంలో వున్నాను. 

ఓ సాయంతం నాలుగు (పాంతాల Devotion లో మంచి 

నీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళాను. ఆవేశే షికారు ఆరంభ మయింది. “మీరూ 

వసారా?” అని అడిగారు నాన్న. తల వూపాను. నాన్న, నర కి యిప్ప 

డున్న యింటి దగ్గరగావున్న చింతచెట్టు వరకు వచ్చి ఆగారు. అమ్మ 

వెనక పడేది. షౌ 5[666గా నడిచేవారు. నేను fంllంw అయ్యువాణ్ని-. 

ఆ షికారు కూడా గిరివదక్షిణం వెళ్ళే రోడ్లు చీలేదాకా:నా కెన్నో సం 
దేహాలు. ఏం అడగ లేను_కాని అన్నిటికీ ఆ షికారులో సమాధానాలు 

సప్పేవారు. నే నెంతో wంnder అయ్యే వాడిని. 

రెండు దినాలలో దీపావళి వుందనగా మా అమ్మని చూడడానికి 

యింటి కెళుతున్నాను. సాయం(తం టిఫిన్ చేసి జట్కాలో cl లు సై 

షన్ కి వెళ్ళడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను. అందరితో నేను 'వెపతు 

న్నానని చెప్పడానికి నా తెవ్వరితోనూ పరిచయం లేదు. నాన్నతో నా 

సంభాషణ పుత రాలలోనే. ఎవరితో ఏమీ మాట్లాడి ఎరగను. పికారులో 

షౌతో చెప్పాను యాపూట వెడుతున్నా నని _ “వూ” అని వూరు 

కున్నారు, వెళ్ళమనా, వద్దనా? ఏం అర్దం కాలేదు _ చాల ఆందోళ 

నలో వున్నాను _ ఏదో చెప్పతూనే వున్నారు. నాకేం ఎక్కడం లేదు. 

మరల “వెళ్ళ మంటారా?” అని సాహసించి అడగ లేక పోయాను, 

ఇట్టా వేదనపడు తూనే టిఫిన్ చేస్తున్నాను _ అకస్మాత్తుగా షౌ 
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నాన్నతో “ఈ పూట కురంగేశ్వరరావు గారు వెళుతున్నా రట” అని 
చెప్పింది. మీరు ఎలా 1661! అవుతారో నాకు తెలీదు కాని నా పాలిట 

ఆమె ఈళశ్ళరుడుగానే భాసించారు ఆ క్షణాన ___ నాభోజనం అయి 

అన్నీ సర్దుకుని బండిలో పెట్టి మరల లోపలకి. వెడుతున్నాను చెప్పి 

వద్దామని _ యింకా షా భోజనం కాలేదు, మధ్యగదిలో మంచం మీద 

పడుకున్న నాన్న లేచి నేను చెప్పక ముందరే నమస్కారం చేశారు... 
మనసులో ఓ 1018 వెలిగింది నేను వెళ్ళడం లేదని చెపుదా మని. ఆ 
వాకిలి (పక్కగానే షా కూర్చొని వున్నారు కంచం ముందర. వెళ్ళి, 

వొసానని నమస్కారం. చేశాను. సూర్యనారాయణగారూ! షౌ నా వంక 

చూసో (ఆ చూపులో ఏముందో ఇవాల్టికి చెప్పలేను కాని నాకు ఈళ్వ 

రుడు కనిపించారు ఆ చూపులో “మమ్మల్ని మరచిపోకండి” 
ఆన్నారు. నేనేం ఆయ్యానో' ఎలా చెప్పను ___ అసలు వెళ్ళడం 

మానేద్దాం అనుకున్నాను. వెళ్ళడం లేదం టే పిచ్చివాడిని అనుకుంటా 

రేమో! జట్కా దగ్గరి కెళ్ళాను. మళ్ళీ ఎన్నాళ్ళ కొసానో అని వెను 

దిరిగాను బండి 'ఎక్కుతో. ఎప్పుడూ నేను మాట్టాడి ఎరగని చిట్రిపాప 

నావెనక వుండి “పోగానే పుత్తరం రాసారు కదూ!” అంది. నామీద 

(పేమని వర్షింప చేశారు. అందరూ, అమ్మ మరీను.” నిన్ను చూస్తె 

మా వసంత్ని చూసిన ప్రే వుంటుందిరా” అనేది. నన్ను ఎంత (_పేమిం 
చిందో ఆమె. ఎంత మందితోనో విరోధపడే అమ్మ నన్నాక్క సారి 

కూడ ఒక్కమాట కూడ అనలేదంటే నామీది ఆమె (పేమ ఆమూ 

అం_- ఆమె కోభ నాకు బాగా తెలుసు, పాపం అలాంటి స్థితిలో కూడా. 

నన్ను (పగాథఢంగా విళ్వసించింది. ఆమె కోసం ఏదయి సా చేద్దా మని 

పించేది, ఒక్కోనారి ఎంతో జాన్నత్యంతో మాట్లాడేది. ఒకోసారి 

తిట్టేది. నాన్నని తిడుతూం కే బాధ వేసేది. ఆమె నాన్న బాన్నత్యాన్ని 
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ఎంత గొప్పగా చెప్పేదో! అలా నాకు బాగా అవగాహ నయింది ఆమె 

స్థితి _ అంచేత ఆమెతో నేను తగూ పడలేదు. “నే నున్నాను నీకేం 

భయం లేడం కే” ఎంతో ధైర్యంగా వుండేది. పాపం ఎంతగా ౧6/1" 

అయ్యిందో: భజనలో మధ్యలో వొస్తే “ఏరా ఆక లేసోందా? " అని 

ఎదో పెట్టేది. “నేను గంజి చేసుకున్నాను (తాగరా అని ) ఇచ్చేది. ఇలా 

ఎంతో రాయగలను_మీకు పనికి వొచ్చేది వుండదని తలంపు, ఎందు 

కంటే నాది పళ్నలెని విశ్వాసం. (పళ్నలేని మౌనం. ఆ మౌనంలోనే 

అర్దం చేనుకున్నాను, నాన్నతో ఈశ్వరుడు ఎన్నోగంటలు చర్చించే 

వారు. నావరకు నాకే చెబుతున్నారా అనిపించేది. నేను యిక్కడినించి 

కదలడం ఈళశళఇర విలాసం_ ఇవాళ యిలా రాయడానికి నేను వుండ 

_డమూ ఈళ్వర విలాసమే__ 

157 నించి (పతి సంఘటనా నాజీవితంలో పెనవేను కున్నది. 

అప్పటికి ఇప్పటికి అసలు మార్చువున్నట్లు నాకు. తోచదు. అయిశే 

అప్పుడు. యింతమంది మి(తులు వుండేపారు. కాదు, రహ్మాన్, జ. రు. 

శాస్త్రి మొదలై న కొద్దిమందే. మనుషుల భేదం తప్ప మాధుర్య భేదం 
నాకేం కనపడరు. షీ కోరిక తీర్చ లేనందుకు అశ కుళ్లి (పత్యేకంగా 

చెప్పుకో దగ్గ సంఘటనలు జరగలేదు. జరిగినదంతా "మౌనంలో జరి 

గింది. నేను స్పష్టంగా చెప్ప కలిగింది మాతం ఒక్కటే అది పేమ 

నిలయం. కాకా మొదలు షా వరకూ నా ఎడల అందరూ _పేమనే 

చూపారు” అంటారు, 

(ఆ. సూర్యనారాయణకి కరం గేశ్వరరావు లేఖ 25.0. [0 

అప్పట్లో రంగస్వామి ఇక్క_డే' వుండేవాడు. చలం గారింట్లో 

వూరికే కూచునే వాళ్ళని చూస్తెగిప్టైది కాదు అతనికి. “ఫం ఇక్కడ 

వూరికే తిని ఇట్టా కూచోవడమే ననుకుంటున్నావా? పద” అని కురం 



అరుణాచల ౦ _ 20 

గేశ్వర్ని తనతో తీసుకు వెళ్ళేవాడు. వాడో బికారి. అయినా కురంగే 

శ్వర్ తలవొంచుకుని అతనితో వెళ్ళేవాడు. రంగస్వామి. కురం గేశ్వర్. 

చేత ముళ్ళు కట్టించి, పొలాల్లో ఆవుల కోసం గడ్డికోయించి తన అసి 

ప్రెంటుగా తిప్పుకునే వాడు. “కరంగేళ్ళర్ అనిప్టెంటు చేయీల్పిన: 

పనులన్ని చే చేసి తిరిగి వ వొచ్చేవారు. అలిగే చలరిగా రింట్లో వుంటున్నా 

రాయన, 

ఈ రోజులలో భగవాన్ భకులు ఒక రిద్దరు చలంమహర్షి దగ్గ 

రకి వొస్తూనే వుండేవారు. వారికి ప సంశయాలు వొచ్చినా ష్ష్ దగ్గర 

తీర్పుకు "వెడుతూ వుండేవారు. వారిలో సుందరేశయ్యర్ ముఖ్యులు. 

సుంద రేశయ్యర్ మంచి సంస్కృత భాషా పాండిత్యం వున్న 
వారు. కావ్యకంఠ గణపతి శాస్త్రిగారి శిష్యులు. ఆ తరువాత భగవాన్కి 

ముఖ్యమైన శిష్యులు. ఆయన తనకి ఎన్నో ఆధ్యాత్మికానుభవాలు కలి. 

గాయనీ తాను ఒక (వలోభం వలన వ పతనం అయిపోయానని ఆయన 

బాధ పడుతూ వుండేవారు. “నేను పాపిని అని గోల పెపైవారు. 

“పాపిని అనుకోవడం వల్ల ఎవరూ ఏదీ సాధించ లేరు. పాపం 

అంటే ఎక్కడ పుంది? పాపం అనుకుంటూ కూచో వడం కన్నా “నా 

గురువు నాయెడల వున్నారు. ఆయన తప్పకుండా సాయం చేసారు 

అని ధైర్యంగా నడవండి ” అని ఆయనకి ధైర్యం చెప్పేవారు 

ఈళ్వరుడు. 

ఆ తరువాత సుంద రేశయ్యర్ తరచు రనుణస్టాన్ కి వొస్తూ 

వుండేవారు. చివరికి ఆయనకి అక్కడికి పోకూడదని ఆంక్ష వొచ్చింది. 
గిరి పదక్షీణం వంకతో ఇక్కడికి తొంగి చూసేవారు. ఆయన కొక 
వుద్యోగం offer వొచ్చింది. అప్పు డాయన ' “వెళ్ళ మంటారా?” అని. 

షాని అడిగారు. “ఏమా(తం వెళ్ళ వద్దు, భగవాన్ సమక్షం వొదిలి,” 

అన్నారు షొ. ఆయన అట్లాగే మానుకున్నారు. 
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ఆయన గురువులు గురించి, శిష్యుల గురించి, ఎన్నెన్ని కధలు 

చెప్పేవారో: అవి ఎంత గొప్పగా వుండేదో! ఆయన కొడుకులు 

ఇద్దరు ఢిల్తీ, బెంగుకూర్ణలో గొప్ప పదవులలో వుండేవారు. వా రాయ 

నకి తరచు “మాదగ్గరకు రాకూడదా: ఆక్క డెందుకు కష్టపడడం 

అసి వుత్త రాలు రాసేవారు. 

ఆయనకి లివర్ క్యాన్సర్. దానివలన తరచు జబ్బు చేసేది 
అప్పు డప్పుడు షౌ వెళ్ళి ఆయనని చూసి వొచ్చేవారు. కొన్నాళ్ళ తరు 
వాత ఆయన ఇక్కడికి (రమణస్టాన్) రావడం మానుకున్నారు. తరు 

వాత ఒక రోజు ఫీ పొద్దున్న కులాసాగా కబుర్లు చెబుతూ వెనక్కి. పడి: 

చచ్చిపోయారని విన్నారు షా, ఆ అనా యానమరణం గురించి విన్న 

ప్పుడు షాకి ఎంతో సంతోష మనిపి ంచింది. 

ఇంతలో గుంటూరు అజగ్జకొంతంగారు ఎొచ్చాప. ఆయన 

చాలా మంచివారు. ఆయన ఖరగ్ పూ చలో వుండేవా రట. కావ్యకంఠ 

గణపతి శాస్త్రిగారు తమ చివరి దినా ల్ని వారింటి లోనే' గడిపా రట, 
కాంతంగారు గణపతి ముసీం( దుల జీవిత చరిత రాసే (పయత్నంలో 

వున్నా రారోజుల్లో, విషయ సేకరణకి ఆయన అరుణాచలం బి కొచ్చారు. 

అరుణాచలం వొచ్చినప్పు డల్లా కౌంతంగారు చలంమహర్షిగా రింటిలో నే 

దిగేవారు... చలంగారి కుటుంబానికి ఆయన. మంచి స్నేహొతు 

లైనారు. 

కొంతంగారి రాక్ష పోకలతో కావ్యకంఠ గణపతిశాస్త్రి గారికి 

సంబంధించిన అనేక విషయాల గురించి రమణస్తాన్లో ముచ్చటించు. 
కోవడం ఆరంభం అయింది. కాంతంగారు గణపతిముని జీవిత చరి 

(తను. “నాయని అనే శే పేరుతో - (పచురించి, చలంగారికి ఒకకాపీ 
పంపించారు. న. . 
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ఆ పుస్త కం చది చేదాకా చలంగారికి, షౌకీ, నాయన భగవాన్ 

శిష్యులన్న విషయమే తప్ప నాయన గురించి పూర్తిగా తెలియదు. 

కాంతంగారి పుస్తకం చదివాక నాయన ఎంత గొప్ప మేధావో, ఎంత 

తపళ్శాలో, గురువు ముం దెంత న( ములో, ఆ గురువున కెటువంటి 

శిష్యులో ఎంత మహాపండితులో ఎంతటి మంతోపాసకులో వాళ్ళకీ. 

తెలిసింది. 

ఈళర్చరుడు చలంగారికి ఒక మం(తాన్ని ఇచ్చి జపించమన్నారు. 

“దానివల్ల నా కేమి రావటశ్రైదు ” అన్నా రాయన. ఆయన కలలోనే న 

ఈశ్వరుడు “ఓం నమో భగవతే శ్రీ) రుదాయ” అని చెప్పి నట్ట 

య్యింది. చలంగారు ఆ దుంతాన్ని కొన్నిదినాలు చేసే సరికి — 

ఒళ్ళంతా మంటలూ, వేడి పుట్టుకు రావడం మొదలు పెట్టాయి. ఈళ్వ 

రుడు ఆ మంత జపాన్ని వ వొదిలివేయ మని చెప్పారు. 

చలంగారు తాను దక్షిణామూర్షి సో(తం చదువు తామని ఈశం 

రుడ్ని అడిగారు. ఈశ్వరుడు అనుమతించి, ఆ సో(తం ఎట్లా చద 

వాలో చలంగారికి నేర్పించారు. చలంగారు (పతూ్య్యూషంలో దక్షిణా 

మూరి, సోతం చదివి త్యాగరాయ కృతులు పాడుకునే వారు. (పాతః 

కాలంలో చలంమహర్షి దక్షిణామూర్తి స్తవం చదువుతూంటే పక్క 

మీదనే ఉండి. సగం మెలకువతో సగం నిదతో వినడం ఎంతో 

గొప్ప అనుభవం అంటారు సౌరిస్. కొద్దికాలం ఆయన తన అనారో 

గ్యం వలన చదవడం మానుకొన్నారు. ఇటీవల ఆరోగ్యం మెరుగయి 

మళ్ళీ నిత్యమూ చదువు తున్నారు. (పాతఃసమయంలో చల్లగాలి వీచే 

వేళ పక్షుల కలరవాలు మిన్న౦ టే వేళ చలంగారి గంభీర మధురగళం 

నించి వినవొచ్చే దక్షిణామూర్తి సవాన్ని ఆలకించడం శ) రమణ 

స్థాన్లో ఒక మహత్తరానుభూతి అనిపిస్తుంది నాకు. 
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చలం గారింటికి కూళ్ళు తాగడానికి వొచ్చే బిచ్చ గాళ్ళలో రంగ 

సామి ఒకడు. అతను మెల్లిగా నర కి (పాపకంలో చేరాడు. నమ్మ 

దిగా వాడు చలంగా రింటి ముందు వేవచెటు కింద చేరాడు. ఆతనికి 

కుష్టువ్యాధి. ఆ వ్యాధి అతని వేళ్ళను కొన్నిటిని తినేసింది. నర కి 

పోసిన కూళ్ళు తాగి ఆ చెట్టుకిందే పడుకుని వుండేవాడు. అతను 

బిచ్చం ఎకు కోవడమే కాకండా, ఊళ్ళో అక్కు డక్కడ కూలీ నాలీ 

చేనుకునే వాడు. ఆ డబ్బులన్నీ తీనుకు వొచ్చి నర కి దగ్గర దాచుకునే 

వాడు. తన కధలన్నీ నర కికి చెప్పుకునే వాడు. వాడు మునువు గొప్ప 
శృంగార పురుషుడు. అస్తి కలవాడు. కుష్టు వ్యాధి రాగానే భార్య 
ఆతన్ని ఇంటినించి వెళ్ళ గొప్తేసింది. వాడు అరుణాచలం చేరుకున్నాడు. 

ఇంక బోస్ కాంపొండ్ ఆంతా చలంగారి సొంతమే ననుకుని 

ఆ కాంపొండ్ నౌకర్లు ఆర్ముగం మీడ పరుశురాం మీద కేకలు వేసి 
వొచ్చేవాడు. “ఏమి టిదంతా ఇలా వుంచు తున్నారు? అమ్మగా రిల్లిలా 

గేనా వుంచేది? మీరు సోమరు శె లె పోతున్నారు. ఆ చెత్త అలా వుంచా 

రేమిటి? ఎత ౦డి” అని వాళ్ళని గదిమే వాడు. 

ఎవరై నా భజనకి రాకపోతే వారి దగ్గరకి వెళ్ళి. “నువ్వు భజన 

కెందుకు రాలేదు? అంతకన్నా ఘనమైన పని నీ కేముంది?” అని కేకలు 
వేసి వొచ్ళేవాడు, మునిసిపల్ ఆఫీనులో వుద్యోగి సారంగపాణి చలం 
' గారింటికి భజనకి వొసో వుండేవారు. ఆయన నాలుగు లోజులు వరనగా 

పోతే సకి రంగస్వామి సరాసరి మునిసిపల్ ఆఫీనుకి వెళ్ళి పోయే 
వాడు. సారంగపాణికి ఈ కుష్టువాడు తనకోసం వొస్తున్నాడని చచ్చే 

టంత సిగ్గు. ఆఫీసులోకి వెళ్ళి సారంగపాణిని “ఏమిటి. భజనలకి 
రాకండా ఇక్కడ కూచున్నావు? ఇక్క డేమన్నా వైకుంఠం వొరుగు 
తుందా? పదా?” అని గట్టిగా. కేకలు _వేసేవా డట. సారంగపాణి. 



[21] అరుణాచలం 209 

“ఇదేమి అఘాయిత్య మండీ, వీడొచ్చి నామీద కేకలు వేసాడు?” 
- అంటూ చలంగారి దగ్గరకి వొచ్చి గోల పెసైవాడు. 

హిరేన్ ఆలిగి భజనలకి రావడం మానేశాడు. ఒకరోజు చలంగా 

రింటి ఆవరణలో హిరేన్ లిలీ పువ్వుని కోసూ ఉండగా చూసి రంగ 

స్వామి ఉగుడె పోయి= “ఛజనలకి రావు, ఏమీ లేదు. ఇక్కడి పువ్వు 

కోసావా ? ఎట్లా కోస్తాలో కొయ్యి చూద్దాం” అని అటకాయించాడు. 

అంతేకాదు రంగస్వామి (పతీవాళ్ళ మీద అధికారం చేసేవాడు.” 

అరుణాచలం కోతుల మయం. అలాంటిచోట చలంగా రింటికి 

ఒక్క కోతిని కూడా రానిచ్చేవాడు కాదు రంగస్వామి. వాడికి కూళ్ళే 
కాకండా ఇంట్లో అందరికో సమానంగా భోజనం పెటది నర కి. 

వాడికి ఎది మనసయితే అదికూడా చేసి సెెది. 

వాడు “మనకో ఆవు వుండాలి. ఇన్ని వుండి మనకి ఆవు లేక 

పోతే ఎట్లా? ఆవుని నేనే మేపుతాను. దానికి నేనే గడ్డి తెస్తాను” 
అంటూ సరదా పడిపోతూ కలలు కనేవాడు. వాడి మాటలు వింటూ 

వుంట అందరికి కూడ ఒక ఆవు వుంసే బావుండు ననిపించింది. 

ఒక ఆవుని షాకి ౪॥కంn లో చూపించి “కొంకే ఈ ఆవునే 

కొనండి” అన్నారు ఈశ్వరుడు. చివరికి అట్లా వున్న అవునే 
కొన్నారు. అది చాలా అందమైన ఆవు. చాలా తెల్లని ఆవు (గౌరి. 

రంగస్వామికి ఆ ఆవం టే (పాణం. దాన్ని వాడు దగ్గ రుండి మేపు 

కుని తీసుకు వొచ్చేవాడు, దానికోనం ఇంత గడ్డికోసి తెచ్చేవాడు. 

ఇంతలో చలంగారు వాళ్ళ పాలవాడికి అవసరంగా డబ్బు 
కావాల్సి వొచ్చింది. అతని దగ్గర వున్న ఆవు చాలా ఖరీడై ౦ది. దాన్ని 

అతను (పాణ(పదంగా చూసు కుంటున్నాడు. అత్యవసర స్థితిలో 

దాన్ని చలంగారికి ఆమ్మాల్సి వొచ్చిం దతనికి. ఆ ఆవు అప్పుడే 
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es భెనింద్లి. ఆ ఆవు చేరే లక్ష్మి. దాని పిల్తే బుజ్జాయి. ఇంక రంగ 

స్వామి గొరిని సొంత ఆవు కింద, లక్షిిని పరాయి ఆవుకింద చూ కా సే 

వాడు: గౌరికి బాగా గడ్డి వేసేవాడు. లక్ష్మికి గడ్డి వేసేవాడు కాదు. 

“లక్ష్మీకి గడ్డి వేయ రేదేం 7?" అని నర్శకి అడిగేది. దానికి గడ్డి 

ఎందుకు ? అది వాడి ఆవు కదా” అనేవాడు. “మనం కొన్నాం కదా” 

అనేది నర కి. “కాదు వాడిదే” అని. ఎంత చెప్పినా లక్ష్మీకి సరిగ్గా 

ఆవుల్ని కొట్టకండా మేపాలని రం.గస్వ్యామికి 'చలంగారు వాళ్ళ 

_ ఆదేశం. ఒకసారి ; నర కిపీద కోపంతో రంగస్వామి గౌరిని కొట్టాడు. 

చలంగారు వాళ్ళు అతను ఆవును కొచ్చే డనేటప్పటికి అతనిమీద 

కోప పడ్డారు. దాంతో నాడు అలిగి “నే. నిక్కడ వుండను' అని సల్లా 

'కుత్తులోకి పోయి పడుకుని మూడు రోజులు దాకా ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. 

ఆ ఆవు ఆ మూడు రోజులూ గడ్డి తినడం మానేసింది. మూడవరోజున 

వాడు' వచ్చి షౌ గా కాళు ముద పడ్డాడు. “భగవానమాశ్ర! మూడు రోజులూ 

సంచా ౦టలు,. బాధ భరించ లేకండా వున్నాను క్షమించం 

డమా్మా.. అని . వేడుకున్నారు. తరువాత ఆవు దగ్గరకి వెళ్ళి “అమ్మా 

నిన్ను బు దిలేక కొట్టానమ్మ. ఇంక ఎప్పుడూ కొట్టనమ్మా :” అని 
© 

ఆకు జొ పాదాలమీద పడ్డాడు. దూరం నించి అతని. కంఠం వినగానే గౌరి 

గడి వ ముటుకుంది. 

కూళ్ళు శె తాగటానికి వొచ్చే వబిచ్చగాళ్ళ లో. ఒకతను పున్నాడు. 

ఆతని పేరు రామస్వామి. అతను గొల్లవాడు. అతను ఆవుల నంగతి 
తాను చూసుకుంటానని చలంగా రింట్లో పనికి కుదిరాడు. రంగస్వామి 

నెట్లా చూ సేదో. రామస్వామిని అట్లాగే చూసేది నర, కి. కానీ రామ 

స్వామికి అది  గిప్రేది కాదు, వాడిని ) ఎక్కువగా చూస్తున్నావని నర్త క్రిత్రో 
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తగవాడే వాడు. “వా డేమన్నా సీ తలకి చిచ్చు పెడ తాడా ౩ ఆని 

నర కిని అనరాని మాటలు అనేవాడు. అన్నం తినడం మానేసి అలిగే 

వాడు. “ఏదో అన్నాడులే” అని నర, కి దులిపేసుకునేది కాదు. వాడు 

బాధ పడుతోంటే తాను బాధ పడేది. ఇంక వాడే అలకతీరి వొచ్చి 

“అమ్మా తప్పయి పోయింది. బుద్ది గడ్డి తిని నిన్ననరాని మాటలన్నీ 

అన్నానమ్మా ! మన్నించమ్మా ” అని బతిమాలేవాడు నర కిని. 

ఎ కూరల వాళ్ళనయినా, గడ్డి మోపుల వాళ్ళనయినా సరే గేటు 

దగ్గర అటకాయించి “మా అమ్మగారికి కూరలు కావాలి. మా ఆవులకి 

గడ్డి కావాలి” అని తీసుకు వొచ్చేవాడు. రంగస్వామికి కుష్టువ్యాధి. 

వా డెక్కడ తమని అంటుకుంటాడో నన్న భయంతో వాళ్ళకి రాక 

'ప్పేది కాదు. చలంగారు వాళ్ళు అడిగిన బేరానికి వాళ్ళు. ఇవ్వకపోతే 

“ఏమను కుంటున్నావు, ఇది భగవాన్ ఇల్లు” అని జులుం చేసేవాడు 

రంగస్వామి. ఆ ధరకి ఇచ్చిపోక త తప్పేది కాదు వాళ్ళకి. వాడి బార 

నించి తప్పించు కోవడానికి వాళ్లు ఆలాగే చవకగా ఇచ్చేసి త్వర 

త్వరగా వెళ్ళిపోయేవారు. 

ఒకసారో చిన్నపిల్ల వంకాయ లమ్మడానికి వ వొచ్చింది. రంగ 

స్వామి ఆ అమ్మాయితో “ఇది భగవాన్ ఇల్లు. వంకాయలిచ్చి వెళ్ళు, 

సీకు త్వరగా పెళ్ళవు తుంది” అన్నాడు. ,వాడిలో ఎంత విళాాసమో ! 

ఆ అమ్మాయి అలాగే వంకాయ లిచ్చి వెళ్ళింది. అట్లాగే ఆ అమ్మా 

యికి కొద్ది రోజుల్లో నే పెళ్ళయింది. 

పూర్వం కుష్టువ్యాధికి చికిత్స చెంగల్బట్టులో తప్ప వేరేచోట 

లేదు. ఇప్పుడు అన్నిచోట్లా ల పనీ క్రినిక్స్ పెస్టైశారు. 'రంగస్వామిని 

లె పనీ క్లినిక్ కి పంపించి మందు తీసుకో మన్నారు చలరగారు 

అలాగే వాడు మందు తెచ్చుకుని వేసుకునేవాడు. 
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=... ఓకరోజు “రంగస్వ్యామీ: మందు వేసుకుంటున్నావా? అని అడి 

గారు షా, వాడు షౌ అడిగారనే సంతోషం పటలేక వారం రోజుల 
మందు ఆ రోజే మింగేశాడు. ఒక్క మోతాదు మందు వేసుకుంటేనే 
ఎంతబాధో!: ఇంక ఆ రోజు వాడిబాధ వర్ణనాతీతం. మందు వేనుకుని 

త్వరగా కుష్టు నయం చేసుకుని చలంగారు వాళ్ళకి దగ్గర కావాలని 

వాడి తాపతయం. (పశిరోజూ షౌ నడిగి విభూతి వేసుకునే వాడు. 

ఒకసారి రంగస్వామి అలిగి తను నర్తకి దగ్గర దాచుకున్న 
డబ్బుని తీసుకుని సొంతవూరు బయళ్చేరాడు. కానీ రెండు రోజులకే 

చలంగా రింటిముందు మళ్ళీ (పత్యక్ష మయ్యాడు. వొచ్చి అమాంతం 

షా కాళ్ళమీద పడ్డాడు. “ఏమిటా, ఏం జరిగింది?” అని అడిగారు 

షొ. వాడు తన వూరు వెడుతూ మధ్యదోవలో ఒక చెట్టు కింద పడు 
కుని వున్నా డట, విరబోనుకున్న పెద్ద జుట్టుతో ఒక తేలని ఆకారం 

కనిపించి అతన్ని “వెనక్కి వెళ్ళు" అని ఆక్ఞాపించిం దట. దానితో 

మళ్ళీ తిరిగి వొచ్చేశా డట. 

రంగస్వామి గడ్డి కోయడానికి. వెళ్ళినప్పుడు వాడి కాళ్ళనిండా 

ముళ్ళు గుచ్చు కునేవి. ఆ ముళ్ళవలన కాళ్ళు బాగా వాచి చీము పట్టి 

పోయేవి. నర క్రి ఆముళ్ళన్ని టినీ బై జె టకిలాగి ఆచీము నంతా తుడిచి 

వాడికి మందొవేసి కట్టు క్పేది. “నర కి అతనికి. ఇంత దగ్గరగా 
వుండి సేవ చేస్తోంది. లాలీ “చిన్నపిల్ల అతన్ని కొంచెం దూరంగా 

వుంచితే మంచిదేమో” అన్నారు షౌ చలంగారితో. “ఏమీ ఫరవాలేదు. 
ఇప్పుడు మంచి మందులు వొచ్చాయి కదా” అన్నారు చలంగారు. 

రంగస్వామిని ఇంటి ముందు వేపచెట్టు కిందనించి. మెలోటి 

ఇంట్లో పెట్టింది. నర్తకి. వాడు ఆవుల సంగతీ అదీ చూస్తూ అక్కడే 

పడుకునేవాడు. ్రర్దగా మందు తీసుకునే వాడు. విశ్వాసంతో విభూతి 
వేసుకునే వాడు. 
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ఇంతలో రంగస్వామి బురని ఏం పురుగు దొలిచిందోగాని 

నర క్రిత్రో గట్టిగా పోట్లాడి తనడబ్బు తీసుకుని పల్లాకుత్తు కాపలాదారు 

కోన నార్ దగ్గరకి వెళ్ళి పోయాడు. రంగస్వామి న్యూ సెన్స్ని భరించ 

లేక, ఒకవేళ వాడు తిరిగి వొచ్చినా చేర్చుకో కూడదని చలంగారు 

వాళ్ళు నిశ్చయించు కున్నారు. ఆ డబ్బు తెచ్చి మళ్ళీ నర కికి ఇద్దామని 

చూశాడు రంగస్వామి, కాని నర్తకి తీసుకో లేదు. 

“పి అలకలూ, పోట్లాటలూ, మేం భరించలీమని” స్పష్టంగా 

చెప్పేసింది. గేటు దగ్గరకి వొచ్చి “అమ్మా, ఆమ్మా” అంటూ గోల 

పెటేవాడు, కాపలాదార్లు కాంపొండ్లోకి వాడిని రానిచ్చేవారు కాదు. 

ఇంక వాడు షౌ వాళ్ళు పికారు వెళ్ళి నప్పుడు మధ్యదోవలో కలుసు 

కుని వాళ్ళతో కబుర్లు చెబుతూ నడిచి వొచ్చేవాడు. వాడు షాకి కాళ్ళూ 

చేతులు చూపించే వాడు తనజబ్బు తగ్గిపోతోందని సంతోషంగా - 

“శ్రద్దగా మందు తీసుకో, తగ్గి పోతుంది” అని చెసే ప్పేవారు షౌ. వాడు 

షౌ మాట[పకారం తప్పకండా మందు తెచ్చుకుని తినేవాడు. వాడిని 
కాంపౌండ్లోకి రానివ్వక పోయినా షౌ, నర కి వెళ్ళి వాడిని పలక 

రించి మాట్లాడే వారు. చలంగారు వాళ్ళు తమ నివాసాన్ని “సేవా లోకి 

మార్చేశారు. రోడ్డుమీద రా_తంతా అరుపులు అరుస్తూ డ్యాన్సులు చేసే 

వాడు రంగస్వామి తనని మళ్ళీ చేర్చుకో మని. వాడి అరుపులకి చలం 

గారికి నిద ప్తేది కాదు, 

రంగస్యామికి జబ్బు పూరిగా నయమె పోయింది. ఓరోజు 

షికారులో వొచ్చి షౌకి ఆసంగతి పరమానందంతో చెప్పుకున్నాడు. 
_ వింటూన్న షౌ వాళ్ళంతా ఎంతో సంతోషించారు. కోనార్ రంగస్వా 

మికి పల్హాకుత్తులో ఒక గుడిళ చేసి పెట్టాడు , కొన్నాళ్ళకి వాడికి 
చరా స్ఫోటకం వొచ్చింది. నర కి వాడ్ని _పతిరోజు చూసి వొచ్చేది. ఎప్పు 
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డయినా కనబడక పోతే అంత సోటకం లోనూ వాడు ఒణుక్కు ౦టూ 

వొచ్చి “అమ్మా, అమా శ” అని పలకరించే వాడు. ఆ స్పోటకంలోనే 

వాడికి విరోచనాలు పట్టుకున్నాయి. కదలలేని స్థితికి వొచ్చేశాడు రంగ 

_ స్వామి. షాని “భగవానమ్మా:” అని పిలిచే వాడు. నర కి వెళ్ళినపుడు 

“భగవానమ్మని రమ్మను. నేను చూడాలి” అని అడిగేవాడు. అప్పుడు 

షా వాడిని చూడ్డానికి వెళ్ళి విభూతి ఇచ్చి వొచ్చేసే వారు, చివరికి ఆ 

విరోచనాలే వాడినీ పరలోకానికి తీసుకు పోయాయి. 

ఆ రోజుల్లోనే నర కి వాళ్ళ అన్నయ్య “వొనున్నా” నని వృత 

రం రాశారు. ఆయన చలంగారు వాళ్ళు బెజవాడలో వుండగా నర కిని 

చూడటానికి వొస్తూ వుండేవారు. షౌ ఆ రోజుల్లో అధికభాగం ఏకాం 

తంలో వుండడం వలన ఆయన వ వొచ్చి వెళ్ళారని వినడం తప్ప సరిగ్గా 

ఎన్నడూ ఆయనని చూడ లేదు. 

సపస్తుతం అన్నయ్య పెళ్ళి చేనుకుని ఇద్దరు పిల్ల లతో వొ 

ఆయన చాలా పొడుగు. భారీ మనిపి.. 

ఆయన స్వస్థలం తెనాలి. తెనాలిలో ఒక తరహా మనుషులు 

( Type of people ) వున్నారు. వాళ్ళు ఏ మనిపినీ చూసి భయప 

డరు. ఏ మనిపినసీ లక్ష్య పెట్టరు. కాని వారు చాలా సిన్సియారిటీ, చిత్త 

శుద్ది కల మనుమలు. అసలు ఆం్యధుంకి అది. పుటకతో వొచ్చిన 

గుణం. తెనాలివారిలో ఈగుణం మరింత జోరుగా వుంటుంది. వారికి 

ఎవరిమీదై నా గౌరవం కలిగిందా, వా రది పెకి చూపించినా, చూపిం 

చక పోయినా తమ హృదయ మంతటితోనూ వాళ్ళని తమలోనికి తీసు 

కుంటారు. అన్నయ్య ఆ కోవకి చెందినవారు. ఆయన పేరు నరసిం 

హాోరావు, షౌనర, కిలాగ "అన్నయ్యా: అని పిలిచేవా రాయన్ని. ఆమె 

తోబాటు అందరూ ఆయనని “అన్నయ్యా” అని పిలిచే వారు.. ఆయన 

భార్య నందరూ “వదిని అని పిలిచేవారు. 

చ్చారు. 
1 
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నర కి ఈశ్వరుడ్ని గురించి చెప్పినప్పటి నించీ ఈశ్వరు డం కే 
ఆయన కెంతో భకి, (పేమ కలిగాయి. 

పూరకం ఆయ నొక tea stall పెట్టి నడిశే వారు. వ్యాపారం 

చాలా బాగా సాగుతూ వుండేది. కానీ పిల్లలు చచ్చిపోతూ వుండేవారు. 

అప్పు డాయన విజయనగరంలో ' బాబాజాన్” అనే ముహాత్వుడి దగ్గ 

రకు వెళ్ళారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాతే ఈ ఇద్దరు పి బతికి 

బట్ట కట్టారు. అన్నయ్య ఇక్కడికి వొచ్చేసరికి. వాళ్ళ అమ్మాయికి 

మూడేళ్ళు, అబ్బాయికి యాక్టారం వయన్సు. అబ్బాయి చేరు “బాబ్జి > 

6౬€౧లు 
రొ 

అమా 

ఆఅమ్మాయి పేరు “మల్లి క”. 

పిల్లలు పుట్టిన తరువాత అన్నయ్య వ్యాపారం దెబ్బ తిన్నది. 

ఎంత (పయత్నించీ ఆయన మళ్ళీ నిలదొక్కుకోలేక పోయారు. 

దాంతో కుటుంబంతో సహో తిరువన్నామలై వొచ్చేశారు. అన్నయ్య 

కుటుంబం “అనాసకి * (guest house) లో వుండేవారు. అమ్మ ఆ 

కుటుంబాన్ని తన ౪1౧౮ కింద తీసేను కుంది. ఆ పల్ల లు అమ్మని 

అత్రి అని పిలిచేవారు. ఆ పిల్లలకి ఫలహారాలు పెట్టడం, 

భోజనం తినిపించడం అంతా అమ్మే “చూసుకునేది. పిల్లలకి 'హైత్రో 

బాగా స్నేహం అయింది. ఆమె వాళ్ళతో ఆడు కోవాలి, వాళ్ళు "ఆమె 

చుట్టూ చేరి గంతులు వేసేవారు. తమ తోటిపిల్లల్ని పిలిచినక్తు షాని 
“దామ్మా, ఆలుకుందాం” అని పిలిచేది మల్లి క్ష్, 

ఒకసారి మెర్ స్టన్ ఇదంతా చూసి *ో| పిల్ల లు నిన్నెంతగా. (_పేమి 

సారో, ఇంతగా పిల్లలమీద పేమ పెట్టుకుని. నువ్వు పిల్లల్ని కనక. 

పోవడం ఆశ్చర్యం” అన్నారు షొతో, డాక్టరు శర్మగారు ఆ వేళ 

అక్కడే వున్నారు. ఈ సంభాషణంతా విచితంగా వింటున్నా రాయన. 

చిన్నతనం నించీ నాకు పిల్ల లం టే ఎంత (_పేమో ! ఈశ్వరుడు. 
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వచ్చినప్పుడు నీకు ఏ కష్టం లేకండా. గడ్డాలు, మీసాలతో ఎదిగిన 

పిల్ల లు, ఎదిగిన ఆడపిల్ల లు ఎంతోమంది రాబోతున్నారని చెప్పారు, 

అక్కడితో. పిల్లలు తేరే బెంగ. దూరమైపోయింది నాకు” అని 

చెప్పారు షా. 

“ఇదంతా నీ Imagination (వూహ కాకూడదా ! ? ఈశళ్వరు 

డం టున్నావు ఆది నీ personality (వ్యక్తి త్వమే) యే కాకూడదా ? 

అన్నారు మెర్ స్టన్ షాతో. 

“అయన (ఈశ్వరుడు) కళ్ళలోకి నేను చూడలేక పోయేదాన్ని. 

అట్లాంటిది నా personality ఎలా జొతుంది ?” అన్నారు షా. మెర్ 

స్టన్ మరేం మాటాడలేక పోయారు. కాని షౌ మాటలు శర్యగార్నీ 

ఏంతో impress చేశాయి. 

నర కి అన్నయ్యకి చెప్పిందో లేకపోతే అన్నయ్యకే తోచిందో 

“నన్నేం చేయమంటారు ఈశ్వరుడు” అని షాని అడిగారు. “సొం 
తంగా వ్యాపారం చేస్తే దెబ్బ తింటోం దంటున్నావు. ఇంత అను 

భవం వుందికదా! ఒకరికింద పనికి కుదురు” అని చెప్పారు షా. 

“ఆ పనేదో ఇక్కడే చూసుకుంటాను. మళ్ళీ ఆం ధదేశం 
ఫోను” అన్నా రన్నయ్య. సారంగపాణి, గంగాధరం ఆయనకోసం 

ఇక్కడే వుద్యోగం. చూశారు. కానీ ' అన్నయ్యకి తమిళం రాకపోవ 
డంతో, తనకే ఇక్కడ నచ్చక పోవడంతో. “తెలుగుదేశం వెళ్ళి 
పోతా నని అడిగారు. ఈశ్వరుడుకూడా అన్నయ్య తెలుగుదేశం వెడి 
తేనే నయమని చెప్పారు. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిన కొద్దిరోజుల కే 

సొంత వ్యాపారం పెట్టారు. అది. లాభసాటి అయిపోయింపి. . అన్న 

య్యుకి డబ్బుతోచాటు కుటుంబమూ పెరిగింది. కానీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు 

ఈశ్వరదర్శనం చేసుకు వెళ్ళేవారు అన్నయ్య. నఠకి నవ్వుతూ 
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“ఎప్పు డీ (పిల్లల) సంఖ్యని ఆపుతావు ౩” అని అన్నయ్యని అడి. 

గేది. వీలున్నప్పుడల్లా వారి ఖర్చులు భరించ గలిగినప్పుడల్లా కుటుంబా 

న్నంతటినీ తిరువన్నామలై తీసుకువచ్చేవా రన్నయ్య. ఒక్కొక్కసారి 

కొంతమందిని మాతమే వెంటబెట్టుకుని వొచ్చేవారు. 

ఈ లోపల చలంగా రింట్లో భజనలకి కృష్ణభిక్షు. సుబ్బ 

రామయ్యగారు రావడం ఆరంభించారు. కృష్ణభిక్షుగారికి మొదటినించీ 

చలంగారి అభి పాయాలు, చలం కుటుంబీకుల రీతులూ, పద్దతులూ 

గిట్టెవి కావు. ఆయన చాలా ముందుకాలం నించీ, ఇంకా ఆ(శమం 

వృద్ది కాని రోజులనించీ, భగవాన్ అందరితోనూ చాలా చనువుగా 

పలుకుతున్న రోజులనించీ, భగవాన్ భకులు, ఆయన భగవాన్ మీద 

మంచి పాటలు కట్టారు, భజనలకి వొచ్చి ఆ పాటల్ని పాడేవారు. 

ఎంతో భావయుక, ంగా పాడగల రాయన. ఆయన సౌరిస్ని చూచి చాల 

impress అయ్యారు. కొంతకాలం రమణస్థాన్కి ఎంతో అభిమాను 

లుగా వుండేవారు. కానీ కొన్ని విషయాలవల్ల ఆయన దూరమవాల్సి 

వొచ్చింది. 

మ(దాసులో వుంటూ చలంగారిని చూడటానికి వొచ్చారు నారా 

యణమూరి గారు. ఆయన షౌతో ఆధ్యాత్కిక తత్వం గురించి వాదిం 

చారు. వారి వుద్దేశ్యం ఇదంతా 'నెంటిఫిక్ గా రుజువు చేయాలని. షొ 

“అయిన్ష్టీన్ మొదలై నవారు ఏమంటారు ? అని వారనేది వివరించే 

టప్పటికి సైన్సు అయిన్ స్టీన్ మొదలై న వాళ్ళని ఒప్పుకోదండి” 

అన్నా రాయన. ఐన్స్టీన్. లాంటి గొప్ప సయిన్నిస్టుని విశ్వసించని 

సైన్సుని నమ్ముకున్న వారికి చెప్పే దేముందని మాటలాడకండా వూరు 

కున్నారు షౌ. కానీ ఆయన మాటిమాటికీ చలంగార్ని చూడటానికి 

వొచ్చేవారు. ఆయనకి షౌ పాటంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడికి వొచ్చి 



ళం 

వీ “పరిస్ జీవితం 

సప్పుడు ఎవరితోను మాట్లాడేవా వారు కాదు. ఓ సిగరెట్. కాల్చుకుంటూ 
ఓీమూల 'హామున వురీడేవారు. జీవితం అంపేనే ఆయనకి bore. షా 

హబ్బీ అడిగే వాళ్ళు “ఇక్కడికి. వొే సే boredom ఏమయినా. తగు 

తోందా?” అని, తేదనేవా రాయన. ఇక్క డకూడా బోరే అయితే 

ఆయన ఇక్కడికి ఎందుకు వొస్తున్నారో ఎవరికీ అర్దం అయ్యేది 
కాదు. 

ఆయన మృదానులో వుండి రిసెర్చి చె చేనున్నన్నాళ్ళు తిరువన్నా 

మలై వొస్తూనే వున్నారు. మొట్టమొదట. వుద్యోగంలో చేరగానే 

మొదటి. జీతం. తెచ్చి చలంగారి చేతుల్లో పెట్టారు. “మీ కివ్వా లనిపిం 

చింది. ఇచ్చేస్తున్నాను” అని. | 

ఒకసారి ఆయిన ఇక్క. డికి వొచ్చినప్పుడు "నేన్సు జీడ్డు "కృష్ణ 

మూరి, పుస్త కాలు చదివాను. ఆయన పుస్త కాలవల్ల చాలా impress 

అయ్యాను” అని చెప్పారు. ఆయనకి జీవితంలో “దో ఒక గురి కుది 
రింది కదా అని షా ఎంతో నంతోషించారు. తరువాత ఆయన అమె 

"రికా వెళ్ళి పోయారు. అక్కడి నించి చలంగారికి వుత్త రాలు రాసూ 

. వుండేవారు. మొట్టమొడల్లో ఆమెరికన్ మనుషులూ ఆ. జీవితమూ 

ఆయనకి. నచ్చలేదు. “ఇక్కడి మనుషులు" “యం (తాల్లో 'పుంటారు- 

ఇక్కడి జీవితం. యాం్యతికం” ఉని చాలాకాలం Complain చేస్తూ 

వృత్త రాలు రాసేవారు. 

చలంగారు తమ కధలు అనువాదాలు చేస్తే ఎవరై నా తీసుకునే 

| వాళ్ళున్నారా? అని నారాయణమూరి గారికి వుత రం రౌఫారు. ఆయన 

“త్రీసుకుంటా రే రేమో నేను _పయత్నించి చూస్తాను” అని రాశారు: చలం 

గారు ఇక్క డినించి తమ కధలు కొన్నిటిని "అనువదించి ఆయనకి పం 

పించారు. అక్కడ వాటిని ఎవరూ తీసుకో లేదు. “ఒక కధని (చెయ్య 
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నా మా(తం ఎవరో (_పతికవాళ్ళు. తీసుకుని చలంగారికి, కొద్దిగా 
క్ పంపించారు. నారాయణమూరి, గారు చలంగారి సుభ కావ్యాని 

ఆంగ్లంలోకి అనువదించారు. సౌరీస్, జూలీ కావ్యానుద్దాదాన్ని - చూ 

spirit వొచ్చేలా. సవరించారు. " 

కొన్నాళ్ళకి ఆయన ఇండియా వస్తున్నా నని, వొచ్చినప్పుకు 

మిమ్మల్ని చూడడానికి వొసానని వుత_ రం రాశారు. ఒక ,అమెగికన్ 
స్నేహితుడ్ని వెంట బెట్టుకుని వొచ్చా రాయన,' ఆయన .రాంగోనే 

"ఇప్పుడయినా మీ boredom పోయిందా?” అని ఆయనని. “అడిగారు 

షా. అప్పుడు ఆయన “ప పూరి గా పోయింది. అమెరికాలో రెడ్ ఇడి 

యన్ ఆమె ఒకరు. వున్నారు. ఆవిడ (Spiritual dancer) ఆధో 

త్మిక నృత్యాలు చేయిస్తుంది. నేను వాటికి . వెళ్ళాను. అక్కడ ఆమె 

దగ్గర నా కెంతో శాంతి లభించింది.” ఆన్నా' రాయన. ఆ ర్రr0౪రీకి 

చెందినవారిలో ఒకరినే తమతో తీసుకు వొచ్చా రాయన. ఆ దేశాలసిఆచి . 

వెతుక్కుని వెతుక్కుని వొచ్చేవారికి భారతదేశంలో" కాంత లభిస్తే, 
భారత దేశీయులె న నారాయణమూ _రిగారికి ఆ దేశాలలో శాంతి “లభిం 

చింది. “నాకు , అమెరికా చాలా నచ్చింది. ఆ జీవితం నాకుబాగా సరి 

పడింది. నాకు అక్కడినించి రావా లనిపించడం లేదు” అన్నా రాయన. 

ఒకవేళ ఆయన ఇక్కడికి వొచ్చినా ఆయన చడివిన చదువుకి సరిపడే 

వుద్యోగా లిక్కడ, లేవు. మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిపోయారాయన. కొన్నాళ్లు 
వుత రాలు రాసేవారు. ఆ తరువాత వుతరాలు రాయడం మానేను 

కున్నారు. 1815లో మళ్ళి చలంగారికి వుత రం రాశా రాయన, 

“మీకు వుత్స రాలు రాసి చాలా కాలం అయింది, ఇప్పుడు నేను 

ఒక అమెరికన్. ఆమెని పెళ్ళి చేసుకున్నాను. ఒక కూతురు. మే మంతా 

మిమ్మల్ని చూడటానికి చొను సున్నా౦, ముఖ్యకారణం షా పాశే” ఇని 

రాశారు. 
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“సరే తప్పకండా రండి” ఆని చలంగారు రాశారు. ఆయన 

భార్యాసమేతంగా రమణస్థాన్ కి వొచ్చారు. ఆయన కూతురు ఎంత 

ముద్దుగా వుందో: ఆ పాపాయిని బుజ్జి అని పిలిచేవారు. ఆ పాప 

ఎంతో (పత్యేకతవున్న పిల్ల. ఆ పాప షా బొట్టుని చూసి ఇట్లాంటి 

బొట్లు పెట్టుకో లేదేం? అని తల్లిని అడిగింది. ఇంతా చేసె ఆ పాప 

వయన్సు 'యాజ్ఞార్థం. 

కృష్ణ భజినకని హార్మో శ్రనియాన్ని పె టైలోంచి తీయగానే, ఆ 
పాప హార్మోనియం పెప్టైలో కూచుని నమస్కారాలు చేసేది. ఆ 

హారోోనియం. పెటై మూతలోపల కృష్ణుడు, సరస్వతి, ఈశ్వరుడు 
బొమ్మలు అంటించి వున్నాయి. ఆ పాపకి ఆ పటాలకి నమస్కరించ 

మని ఎవరు చెప్పారో ! ఇంక ఆ దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారాలు చేస్తూ 

ఒక పాట పాడేది... 
తరువాత నారాయణమూరి గారు కుటుంబంతోసహా హెదరా. 

బాదు వెళ్ళారు. అక్కడి నించి ఆయన అమెరికా వెళ్ళిపోయారు. 

ఆయన భార్య. అరుణాచలం వొచ్చి, రమణస్టాన్లో కొన్నాళ్ళు గడిపి 

ఆమె పాపను తీసుకుని తిరిగి ఆమెరికా వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పటికీ 
నారాయణమూర్తి గారు చలంగారికి వుత్త రాలు ' రాస్తూనే . వున్నారు, 

: రమణస్టాన్లో + ఈళ్వరుడు ఆయనని కస్తేయక పోయినా షౌ పాట 

ఆయనని ఆకశేసింది. 

. 
చలంగా రింటి పక్కన “ప్య్యూరిటిలో. ఒక. తమిళ కుటుంబం 

అగ్జెకి వుండేవారు. వాళ్ల చలంగారు వాళ్ళతో. ఎంతో. స్నేహంగా 

వుండేవారు. వాళ్ళకో కుక్క వుండేది. సాధారణంగా. చలంగారికి 
జంతువులతో సహవాసం వుండేది కాదు. ఒక్క బుజ్జాయి (ఆవు 
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చూడ) మాతం చలంగార్ని వించి ఆయనకి తనంతట తానే 

దగ్గరయింది. 

ఒక రోజు: 'చలంగారు ఆ(శమానికి వెడుతుంటే పకి౦టి 

కుక్క కూడా ఆయన వెంట. వెళ్ళింది. ఆ కుక్క పుణ్యమా అసి 

చలంగారు కుక్కుకాటుకి గురయ్యారు. ఆ సంగతి సందర్భాలు వారి 

మాటల్లో నే-విందాం, : 

“నా కాలిని కుక్కు కరిచింది. ఒకకాలు కుంటి. రెండోకాలు 

కుక్కకాటు. పక్కీమ్లీదనే ఈ అయిదు రోజులూ కథ వినండి. 
సాయం(తం ఆశమానికి వెళ్ళాం. చేను, నర,కి, డాలీ. 

మాతో వొచ్చిన కుక్క. (జాకీ కాదు) మీద పడ్డది ఆశ్రమం కుక్క. 

మా కుక్కు నా కాళ్ళ నందున దూరింది. ధాని కంఠం ఆనుకుని నా 

కాలుని కరిచింది. పోతున్న నా వెనక రక పుధారని చూసి, నర ,కి 
గు ర్తుపట్టింది, అరుగులపైని కూచుని ఆరుగురు చూసున్నారు "ఈ 

తమాషా. ఒక్కరు కదల లేదు. ఆస్పతికి వెళ్ళాము-_ డాక్టరు 

మమ్మల్ని చూసి తలుపు వేసుకున్నాడు. 

నర్శకీ, డాలీ -కిష్టా వెళ్ళి బతిమాలారు. నెత్తురు కారిపోతోంది, 
కట్టు కట్టమని. 

“పెద్ద ఆస్ప తికి పోండి” అని కసిరాడు. అంతకు ముందు 

ఆ(శమం తోవలో కనపడి నవ్వుతూ మాట్లాడాడు. ఆ డాక్టరు నాకు 

స్నేహితుడు, 

రకం కారుతూనే ఇంటికి వొచ్చాం, బండీ లేదు. ఏం చేసినా 

రక్తం ఆగటం లేదు. కాంపొంన్లరన్నా దయ తలుసాడేమో నని 

ఆశ్రమానికి పరిగెత్తింది చర కి, అతను భోజనంచేసికాని రానన్నాడు. 

అక్కడే కూచుంది. చాడ్విక్ గారు కనపడ్డారు. నర్శకి చెప్పింది, దానికి 
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యన “ఆ కుక్క అంతే, నా పిల్లిని కూడా చంపింది. నెమళ్ళని 

తరుముతుంది_ అని ఆ కథ నంతా సవిస రంగా వినిపించారు. భోజ 

నమె కాంహపొ రు వొచ్చాడు. అతన్ని పిలిచి డాక్టరు “నువ్వు వెళ్ళి 

కట్టు కట్ట వ న్నాడు. తరిగి తిరిగి బతివ మాలింది నర కి. ఆస్పతి 

లోంచి మం ఇవ్వ నన్నాడు. పాపం, ఆ కాంపౌన్లరు వృత, చేతులతో 

వె వొచ్చాడు. 

తరువాత ఇంతవరకూ ఎవరూ ఆశ్రమంవారు ఇటు రాలేదు. 
నుందరేళశయ్యర్తో స సహో 

. కొలు నయ మయింది. ఎట్టా నయ మయిందో- మీకూ తెలుసు, 

నాకూ తెలును, 

2 ఇదంతా నిజమంటారా ? కల అంటారా ? మీరు నమ్మ గలుగు 

తున్నారా 

చాడ్విక్క ఏమొచ్చినా, ఈశ్వరుడే కదిలి ఆయన గదికి వెళ్ళి 
చూసి. వొసారు_ నేను సరేసరి. . 

"ఆ రాశి బసవరాజుగారు గిర్మిపదక్షీణం. వెళ్ళారు. పరశురాం 

కౌలు వాచి కదలలేడు. ఆర్మొగం వూళ్ళో, లేడు. 561106. ఎట్లా 

ఏర్పాటు చేశారో చూశారా ఈశ్వరుడు ? కాలు రక్తం కారుతో మంచం. 

మీడ నేను, తమాషా. చూసో క ఎదురుగా. “నవ్వుతో . ఈశ్వరుడు. గాయం 

పైన వేలు పెట్టి. పకపక, వెవరు దిక్కు 2 ఎవరు దిక్కు. 2? అని 

గుండె లదురుతో పరుగులు త్రీసో' నర క్రి, 

పదో గొప్ప. వుద్దేశ్యంతోనే చేయించారు. ఏదో పరీక్ష గావును' 

వందు కంపే. దీంట్లో రాసిన, పేద్ద కలవా రందరూ చాలా 

మంచివారు. హృదయం కలవారు, భకులు. 
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వారి హృదయాల పైన, కళ్ళ పెనా పొర కప్పారు. నన్ను పరీ 
క్షించడానికే. వారిని తరింప చేయడానికే. “ 

తనె పైన ఆధారపడి నిలుసానా? తన భకుల్ని ద్వేషించ కండా' 

వుంటానా? ఇట్టాంటి దేమన్నా పరిశీలనే మో? అదేదో కల! 

చ్వేషం లేదు -__ కాని = - - కాన్ _ _ _ - వీదో కలి 
గింది. అందుకే అంటున్నాను. ee 

కుక్కకాటు మానింది _ _ _ _ మనిషికాటు మానలేదు అని. 

ద్వేషం రాదు. కాని మన మితుల్ని చూసి ఎ మౌతాము' _. 

ఎంతసిగ్గో నాకు వాళ్ళని తలుచు కుంటే _ నేనేదో వాళ్ళని చేసినట్టు. 

ఇట్లా నిష్కారణ ద్వేషాన్ని శేపడం నా జాతకం కాబోలు! 

ఆ కాంహొన్లరు నర్శకి ఆవేదన చూసి రక్తం కారిపోతోం 

దంటే నిలవలేక పోయాడు. చితం-_ చాలా లోతుగాయం _ ఒక నిమి 

షం నాకు ఏనెప్పీ కలగలేదు... అది లేన ప్రై, గురు లేకండా మాయ 

మయింది- అంత గట్టి గాయమూను. 

మనిషి కాటుకు ఈశ్వరుడే మందు” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారిలేఖ 18. ఏ. 

ఆ తరువాత చలంగారి గాయం పూరి, గా మాని పోయింది. 

కాంతంగారు “నాయని సమాచార సేకరణలో అరుణాచలం వొచ్చిన 

ప్పుడు ఆశ్రమం పూజార్టు వాళ్ళు ఆయనకి చలంగారిని కుక్క కరిచి 
నవ్పటి సంగతి చెప్పారట. కుక్క. కరిచినా గాని చలంగారు నిశ్చ 

లంగా, శాంతంగా వుండిపోయారని, ఆయనని చూస్తూవుంటే ఆ నిమి 

షాన భగవాన్ లా కనిపించారని చెప్పారట. 

ఆ రోజులలోనే షా కూచుని వుండగా ఈ పపంచ ఖండాల 

లోని సముద తీరాలన్నీ సీళ్ళలో మునిగి. పోయినట్లుగో జక _ దృళ్యం 
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కనబడింది. స్పషంగా తేదీ కూడా $ ఫి|బవరి 1962 గా కనిపించింది, 

సాధారణంగా షాకి ఎన్నో దృశ్యాలు కనబడుతూ వుండేవి. కానీ ఈ 
దృశ్యం సంగతి మాతం ఆమె ఎవరికీ చెప్పలేదు, భయపడిపోతార ని. 

చాడ్విక్ ఒక జ్యోతిషప( తీక తీసుకు వొచ్చి జో్యోతిషం గురించి 

చలంగారితో మాటలాడే వారు. ఆ ప్యతికలో 1962 లో [పళ భయమని 

జోస్యం చెప్పారు. శాస్త్రిగారు, చలంగారు ఈళశ్వరుడ్ని “ఏమిటి ఇలా 

పళయం వొనుందని predict చేసున్నారు నిజమేనా ఇ అని అడి 

గారు. షౌ తాను. చూచిన దృశ్యాన్ని. చెప్పారు. “ఈ విషయంలో, 

ఈశ్వరు డేమంటారు?” అని అడిగారు వాళ్ళు. 
“ వొస్తుందో, రాదో, అదంతా. మీ కెందుకు ?” అన్నారు 

ఈశ్వరుడు, 

“ఏమండి మేమంతా ముణిగి పోతుంటే మీరు చూస్తూ వూరు 

కుంటారా ఇ అని (పశ్నించారు వాళ్ళు. 

“ఆ సంగతీ నేను చూసుకుంటాను" అన్నారు. ఈశ్వరుడు. 

“ఏమిటండీ అంతా మునిగిపోతుంటపే మీరు చూస్తూ వుంటా 

రన్నమాట” అన్నారు శాస్త్రిగారు. 

ఆ తరువాత చలంగారు, శాస్త్రిగారు జ్యోతిష ష్యపరంగా క|పళయ 

కాలాన్ని లెక్క కట్టడం (పారంభించారు. ఈళ్వరుడ్ని అడుగుతూనే 

వున్నారు. ఈశ్వరుడు “పశయం వొన్తుందని . శాస్తా లన్నింటిలో నూ 

వుందని, శాస్తాగిలు సత్యం కనక (పళయం వొనుందసీ తాను ఈ 

కాలం, ఆకాలం అని చెప్పనని” అన్నారు. చలంగార్ని ఈ (పళయం 

సంగతి ఎవరికి రాయొద్దని ఆజ్ఞాపించారు. 

కానీ చలం మహర్షి మందుగా చిన్నారావుగారికి తరువాత అనే 

కులకి (పళయం సంగతి "వుత ఠాల్లో. రాశారు. ఆవుత రా లివి. 
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“ [962 ఫి బవరిలో (పళయం రాబోతుందని, చాలా భూమి 

సము దం నీటిలో కొంతకాలం ముణీగి వుండ వోతోందనీ అక్కు 

డితో కలియుగం ఆఖరనీ, అనేక మూలలనించి వార్తల లు తెల్లున్లు 

న్నాయి. ఈశ్వరుడు కూడా అదే అంటున్నారు.” ఎ 

(చిన్నారావుగారికి చలంగారి లేఖ 6.3. శకి 

“ ఈశ్వరుడు (పళయం వొస్తుం దంటున్నారు. ఎప్పుడో . న్ 

యంగా చెప్పరు. 

జ్యోతిష సతికలో 1962 లో గోచారంవల్ల అన్ని గపోత్డీ 

ఒకచోట .చేరతాయనీ, దొనివల్ల _పపంఛానికి ఉప(దవాలు వొసాయన్ 

రాశారుట. జ. రు. శాస్త్రిగారు “శెక్కు రాసి 1962 ఫి బవరిలో _్రళయ 

మని. తేల్చారు. ఇంకా కొన్ని జోతిషాల్నిబటి 1961 నించే సంహారం 

_వారంభ మవుతుంది అనుకుంటున్నాము. ॥ 

“బు యుగసంధిలో (పళయంతో పాపాన్నంతా వూడి. కొత, 

యుగాన్ని స్టాపించడాని కే భూమికి దిగివొచ్చాను” అని తరచు అంటు 

న్నారు- ఈశ్వరుడు. యూరప్ ిస్టియన్స్లో. కొందరు 19628 
ఎదురు చూస్తున్నారు.” 

(చిన్నారావుగారికి చలంగారి లేఖ 104.58) 

ఈశ్వరుడు నిన్న నుందరేళంగారితో “అవును, (పళయం 

రాబోతోంది. కాని నేను అది 62లో అనలేదు- “వీళ్ళు _ అంటు 

న్నారు అన్నారు, -. (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 1458) 

ఇంక (పతీవారు (పళయం గురించే మాటలాడేవారు. (ప్రళయం 
వొస్తుందని ఏ ఏ ఏ శాస్తాలలో చెప్పారో, ఏ ఏ జ్యోతిష్కులు చెప్పారో 

(పపంచ మంతటా ఇదే కలవరం బయలు దేరింది. సాగరశాస్త్రం 

(పకారం 1962లో 862 bergs కొట్టుకువొచ్చి సమ్యుద్దా ల్లప్పొర్లగి 
| చో wi? 
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వూళ్ళు కొట్టుకు పోతాయని సాగరశాస్త్రవేతలు చెప్తన్నారని కొందరు 

చెప్పారు. History | పకారం 1962 లో (వయం తప్పదని చరిత 

కారులు చెప్తున్నారని చెప్పేవారు కొందరు ఎ పుస్త కం చూచినా, ఎ 

శాస్త్రం చూచినా 19862 |(పళశయం అని వుంది అనేవారు కొందరు. 

అష్ట గప కూటమి ఏర్పడి 1962 ఫిబవరి 4వ తేదీన తొమ్మిది గహోలు 

అంటే ఎనిమిదిన్నీ ఒక్క జలరాశిలో చేరబోతున్నాయి అని చెబు 

తోంది ఎస్టా9ినమీ. ఇంక (ప పపంచ మంతా ఇవే వార్తలు పొక్కి 

పోయాయి. (ప్రళయం వొసుందో, రాదో ఎవరికీ తెలియదు, గాస్ 

(పళయం గురించి చర్చ ల లొక _పళయంలా వొచ్చాయి. ఇంక ఎంద 

రెందరో. చలంగారికి “ఇలా [ప్రళయం వోస్తుందని. అంటున్నారు 

వపంచమంతా.__ మీ రేమంటారు 2” అని రాసేవారు. వారికి చలం 

గారు “మీరు ఈశ్వరుడి చూశారు కదా! మీకేం భయం లెదు” అని 

: ఆభయమిస్తూ సమాధానాలు ఇచ్చేవారు. 

“ఇదేం ధ్రేర్యమా?” అనుకునేవారు జ 
కాని చలంగారికి పూర్ణ విశ్వాసం __ ఎవరైనా ఈశ్వరదర్శనం 

చేనుకుంటే వారిని ఏ(పళయాశై నా. ఏమీ చేయలేవని. అందువల్లే 

అందర్నీ వా రావిధంగా .885664/6 చేశారు. 

92 రవ తేదీన గొట్టెపొటి వెంకట సుబ్బయ్యగారు. చలంగారిని, 

చూడడానికి అరుణాచలం వొచ్చారు. ఆయన, చలంగారు బెజవాడలో 

వుండే రోజుల్లో ఒకసారి చలంగా. రింటికీ వ వొచ్చారు. అప్పట్లో వెంకట 

సుబ్బయ్యగారు " “అక్షరాభి షేకం" అనే పుస్తకం రాస్తున్నారు. అప్పటి 

దాకా తెలుగులో అలాంటి పుస్తకం రాలేదు. చలంగారి దగ్గరికి వొచ్చి. 

చలంగారి మీద రాసింది చదివి వినిపించారు. చలంగారది చాలా బావుం 

దని మెచ్చుకున్నారు. ఆ పుస్తకం ఆచ్చయ్యాక చలంగారికి పంపించో 
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రాయన. (పనుతం ఆయన చలం జీవిత చరిత రాస్తానని పట్టు 

పట్టి కూచున్నారు. 

“నే నిక్కడ నా పాతచరి(త నంతా (పయత్నించి మర్చిపో 

యాను. ఇంకేం చెప్పను?” అన్నారు చలంగారు. 

“ఏమిలేదు. నా కోసం కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకోండి మీ జీవితం 

లో కొన్ని Periods లో ఏం జరిగిందో: నాకోసం కొంచెం. జ్ఞాపక్షర 

చేనుకుని చెప్పండి” అన్నారు "వెంక టనుబ్బయ్యగారు.'.. 

“ఈశ్వరుడు చెప్పమం కే చెబుతా నన్నారు చలంగారు. 

“సరే. రాయండి” అని షౌ తాము విశాంతికి కూడా లోపలికి 

పోకుండా తమకి తెలిసి నంతవరకూ చలం జీవిత విశేషాలను తెలి: 

పారు. వెంకటసుబ్బయ్యగారు ముందుగానే ఒక (పణాళిక (plan ) 

(_పకారం వొచ్చి దానికి తగినంత M&tte౭rనే తీనుకుని రాశా. రాయన. 

ఆ పుస్తకానికి గొప్ప [85p0n౧56 వొస్తుందని షాకి ముందుగానే తెలి 

సింది. అట్టాగే వ వొ సంది. 

వెంకటనుబ్బ య్యగారు తమ రచనా(పణాళికని గురించి చలం. 

గారికి, సౌరిస్ గారికి ముందుగానే చెప్పివుంటే బావుండేది. ఆయన 

చలంగారి మీదేదో (మేగ్నయ్ ఓపస్) మహాకావ్యం రాయబోతున్న 
ట్లుగా చలం (_పేమికు లందరూ అనుకున్నారు. కానీ చలం, సౌరిస్ల 

చేత ఎన్నోరోజులు చెప్పించిన సమాచారం శొదిలి పెట్టి తమ దృక్స 

ధంతో తమకి తోచినట్టు వెంకటసుబ్బయ్యగారు చేసిన రచన eventful 

అయినడేగానీ సాహితీ పరుల్నీ ముఖ్యంగా చలం అభిమానుల్నీ డిజ 

ప్పాయింట్ చేసింది. 

“ఒక వారంగా గొ(రెపాటి వెంక టనుబ్బయ్యగారు ఇక్కడ. 

వుంటున్నారు. నా జీవితచర్నితకి ౧౫416118] కోసం. ఈ వారం రోజులూ, 
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_ఈళ్వరుడు లోపలికి పోకండా పగలంతా కూచుని ఆయనకి చాలా విష 
యాలు చెబుతున్నారు. నా చరితని నాకు జ్ఞాపక ంచేసి చెప్పిస్తున్నారు. 

సతి, ధర్మం, ఆక లం. వివాహం వీతపైన ఆయనకు కొత్త విజ్ఞానం 

ఇచ్చారు. ఏదో ఓ చలం జీవితవిశేషాలు. ఏకరువు పెట్టడంలాగు "లేదు. 

ఏదో మహత రమైన బోధ జరుగుతున్నట్టుగా వుంది ఇన్ని రోజులూ, 

దీంటోంచి ఏం ఉద్భవం కాబోతోందో. వారు ఏ (పమోజనం సాధించ 

తలుచుకున్నారో అనుకుంటాను. చలం జీవితానికి ఒక “రిదం' ఒక 

అర్థం కనపడేట్టు మాట్టాడారు ఈశ్వరుడు. 

వెంకట నుబ్బయ్యగారి ఆకా కారంలో. ఎంత న మార్చ. సంతో 

షంతో గంతులు వేస్తున్నారు. 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారిలేఖ 16-2. 51) 

దబ గ్ల: మెరిగిన వెంక టసుబ్బయ్యగార్ని పరమెరిగిన వెంకట 

సుబ్బ య్యగారుగా మార్చారు ఈశ్వరుడు. 

ఒచ్చిన రోజునించి 10.80 నించి సాయిం(తం 5_50 వరకు 

.. నేను, ఆయన, ఈశ్వరుడు కూచుంటున్నాము. 10 వరకు నాతో నుబ్బ 
య్యగారు Biscussion. ఆయన రాసిన అకరాభిషే క ంలోని చలం 

సంగతుల్ని revi58 చేయించారు. ఈశ్వరుడు. సతి అంటే, ధర్మ 

మంపే, శృంగారం, కామం, బూతు వీటి definitions ని. ఆయన 

తలలో clear చేశావు. ఇప్పు డాయన చలం biography రాయాలని 

కూచున్నారు. ఇక్క డ మూడు రోజుల నించి చెప్పుతున్నారు. ఈళ్వ 

రుడు చెప్పిసున్నారు. గోడలు, తలుప్పలు, చెవులు విప్పి వింటున్నాయి. 

.చాలా గొప్పగా జరుగుతోంది. కావ్యజగత్తుని కదిలించబోయే ఘట్టం. 
చాలా' విశేషమైన రోజులు రాబోయే పుస్త కానిక్రి tentative title 

“చలం _ అచలంి. ని రాకకూ' ఆయన రాకకూ. భేదం _ ఆయన శర 
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ద్దర్శనం నించి బై లుజేరి ఈశ్వరదర్శనం కోసం వొచ్చారు, దర్శించ 

గానే పాద్యాకాంతు లై నారు. చలం చరిితకు Matter (పసాదించ 

నున్నారు. జరుగు తోంది. ' 

60 ఎళ్ళ వెంకటసుబ్బయ్యగారు శ రోజుల్లో తన వయసుని 

9166 చేసి. తన పూర్యాభి(పాయాల్నీ, నానించి. భేదాభిపాయాల్ని 

సురిచి, చిన్న పిల్లాడి మళ్ల గంతు లెయ్యడం చూడాలి నువ్వు. చాలా 

గొప్ప plan చేస్తున్నారు ‘biography.8. . 

 (పనాద్ కి. చలంగారి లేఖ 14 ల 57 

ఆసలు చలం అంటూ ఒకరు. వున్నారనీ, ఆయ. నెవరో 
ఏమిటో తెలుగుదేశానికి తెలిపింది వెంకటసుబ్బయ్యగారు రాసిన చలం 
జీవితమే, చాలా మంచికి ఆయన రానున్నప్పుడు ఆశాభంగం కలి 

గింది. చలంగారితో “ఏమిటండీ! ఇలా రాస్తున్నారు" అంటూ 

complain చేసేవారు. వెంకటసుబ్బయ్యగారు “శే నేదో (పయత్నం 

చేయాలని చేస్తున్నాను. మీకంత ' “అనంతృపి గా వుంటే మీరూ 

రాయండి. నేను అభ్యంతర పెట్టడం లేదే. నేను (పారంభం చేస్తు. 

న్నాను” అని అనేవారు. ఆయన ‘stand point షాకి చాలానచ్చింది. 

వెంకటసుబ్బయ్యగారు చరిత రాస్తున్న కాలంలోనే ఆయన ఒకరోజు, 

వొచ్చి “చలాన్ని చూసిం తరువాత నాకు చలం రచనలమీచ అభి. 
మానం పోయింది. ఆయనని చూస్తు చాలు అని అన్నారు. 

ఇంక చలంగా రింట్లో ఆండరికీ ఎంత దగ్గరై పోయారో 

ఆయన, తరువాత చలం చరిత రాయడానికి మళ్ళీ మ్ వొసూనే 

వున్నారు. వెంకటసుబ్బయ్యగారి, చలం గురించి చలంగా రేనుంటారో 

విందా౦. 



“సుబ్బయ్యగారి “చలం” సంగతి. ఆయన చాలా పర్మిశమ చేసి 

రాశారు. సుబ్బయ్యగారి జీవితమూ, అభి పాయాలూ, అభిరుచులూ, 

చలం వాటికన్నా చాలా భిన్నం. అయినా వాటిని అతి[కమించి అర్దం 

చేనుకోవాలని (ప్రయత్నించారు. అంతవరకే మనం ఆనందించాలి. 

(జగ్గారావుగారికి చలంగారి లేఖ 16.12_58) 

ఒకాయన నా బయో(గాఫీ ఎటెంప్ట్ చేస్తున్నారు ___ (గొల 

పాటి. వెంక టనుబ్బయ్యగారు) ఆ సంగతి "తెలిసి ఆమె రాసింది నీ 

జీవితంలో ఏముంది రాయడానికి : 

'(తివాళ్ళనీ తిట్టాడు. పతివారిచేత: తిట్రని తిన్నాడు. ఇంకే 

ముంది? అన్నడి. 

ఆ సంగతి ఆయనకి రాశాను. 

.. ఆమె ఎ(డస్ ఇమ్మని ఆయన చలంవైన వో ఎస్సే ఇమ్మని 

కూచున్నాడు... 

అయింది 3 అమ్మాయిగారి పని. 

“చలమం టే నాకు చాలా ఇష్టం” అని ఒక్కవాక్యం రాసి 

పంవుతుందిట. : (కామేశ్వరి లేఖ 18_6_ 99) 

ఒక ఏడాదినించి హైదరాబాదు నించి. వొచ్చి పెద్దక్క య్య 

చలింగారు వాళ్ళతోనే వుంటోంది... బెజవాడలో చూడడమే ఆమెని. 

మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళకి అరుణాచలం వొచ్చాకనే ఆమెని చూచారు చలంగారు. 

వాళ్ళు. నర్తకి, పకపక ఆమెని ఏపనీ చెయ్యనివ్వకుండా. ఆశ్రమానికి 
పంపించే నవారు. 

మొట్టమొదటి రోజున పెద్దక్కుయ్య ఆశమానికి వెళ్ళి షౌ దగ్గ 

రి వొచ్చింది... ఒళ్ళంత ఒణికి పోతూ, పెద్ద ఆవేశంతో కళ్ళమ్మట 
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నీళ్ళు కారుస్తూ. “నాకు ఆ(శమంలో గొప్ప వెలుగులో భగవాన్ దర్శ 

నం ఇచ్చారని షౌకి చెప్పింది. షౌ ఎంతో సంతోషించారు. చిన్నప్పటి 

నించి ఆమెని త్రమనించి వెళ్ళి పోవొద్దని బలవంతం చేసేవారు చలం 

కుటుంబీకులు. కానీ కొడుకు మీడ (వేమ ఆమెని లాక్కొని పోయేది. 

ఇప్పు డూ ఆట్లానే ఆందరూ బలవంతం చేశా రామెని, “ఎందుకు వెడ 

తావ్? మాతో వుండిపోకండా?” అని. కానీ పెద్దక్కయ్య మళ్ళీ 

కొడుకు మీది మమకారంతోనే బయలు దేరింది, వెంకటనుబ్బయ్యగారు 

తమవూరు వెడుతూ౦ టే ఆయనకో తానూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది. 

వెళ్ళి పోయిన యాడాదిశే చచ్చిపోయింది. 

చలంగారికి వజీర్. రహ్మాన్ ముందుగా ఉత, రం రాకారు__ 

“నేను మీరచనలలో కొన్ని - సెం టెన్ సెస్ తీసుకొని. పద్యరూపంలోకి 

కూరునున్నా” నని. అప్పటినించి వారికీ చలంగారికి పుతర (పత్వ్యు 

త రాలు జరుగుతున్నాయి ఆయన చలం. వాక్యాలతో తాముకూర్చిన 

పద్యాలని, తమకు చలంగారు రాసిన వుత్త రాలతో సహా అచ్చు. చేయిం 

చారు... అదే “కవిగా చలం”, 

“మొదట అవేవో మీరు రాశారను కున్నాను. ఎవరీ గొప్పకవి? 

ఆని ఆశ్చర్యపడ్డాను. కొంచెం దూరం చదివితేనే గానీ అవి నేను 

రాసినవని తెలీలేదు. చదువుతున్న కొద్దీ ఇంత గొప్ప కవిత్వం నేనేనా 
రాసింది. ఆని ఆశ్చర్యపడ్డాను. మీరు వాటిని. ఏరి 'ఏర్పరిచి రాయడమూ 
అంతకు ముందు మీరు వాటిని, వాటిలో కవిత్వాన్ని గురించి, వాటిని 

మననం చేసుకుని అనుభవించడమూ ఆ గీతాలకి కొత, అంగా 

బలాన్ని ఇచ్చిం దనుకున్నాను, కాకపోతే, నేను గురించే 

త్వాన్నీ, అందాన్నీ మీ కళ్ళు గురించ గలిగాయి' అంటే: : 

హృదయ మాధుర్యం అతికి వుండదా?” పవి లిన 

(వజీర్ రహ్యాన్గారికి చ చలంగారి చేవ. వటి 259). “a 

Cr 



గ్ జీవితం 

చలంలో వున్న గొప్ప కవిత్వానికి అంధమైపోయిన ఆంధ 

దేశం కళ్ళు తెరిపించారు. ఆ అమూల్యకవితా' సంపుటిలో వజీర్ 

రహ్మాన్. | 

చిన్నారావుగారితో కలిసి చలంగారిని చూడటానికి వొచ్చారాయన 
ఆయనది artistic appearence: ఆయనలో ఎంతో 82౦6. ఆయన 

సౌరిన్తో “ఆయనే ఈళ్వరుడై తే గాడిదని గుజ్జంగా మార్చకూడ 
దండీ, గాడిచని గురంగా మారి స్తే తప్పకండా ఆయన ఈళ్వరుడని 

నమ్ముతాను” అన్నారు. 

“మీ రిప్పుడు నమ్మకపోతే ఏమండి?” అన్నారు షా. 

“మరి నేను నమ్మితే నేను మారాను. సాకు మారాలని వుంది. 

"ఆయన నన్ను నమిించాలి” అన్నా | రాయన. 

“ఆయన ఎవర్నీ నమి్మించరు .మీ ఇష్టం. . నమ్మితే నమ్మండి. 

శేకపోశే లేరు. " అని చెప్పారు షా, 

. చలంగారితో మూడు రోజులపాటు సరదాగా - గడిపి ___ - చిన్నా 

రావుగారు. వజీర్ రహ్మాన్ వెళ్ళిపోయారు. 
శాస్త్రిగా రీసంగతి విని “గాడిదలని సజ్జాలుగా మార్చడిమే కదా 

ఇప్పుడు ఈశ్వ రుడు. చేస్తున్న వని” అన్నారు. 

షాకి ఒక visionలో వజీర్, పకపక పెళ్ళి చేనుకో బోతున్నా 

రని కనిపించింది. షాకి ఆశ్చర్యం కలిగించిం దావిషయం. ఎందు 

కంటే సకపక పెంపకం వేరు. పద్ద్యబాహ్మణ వాతావరణంలో పెరి 

గింది. ఆమెకి వొహ్మణత్వం మీద గట్టిపట్టు. ఇంక ఈయన నెట్టా 

“చేసుకుంటుందా అనిపించింది. ఆయన వుత్తారాలని బట్టి చూసే 

నున 
తవా 

పెళ్ళి చేసుకునే పద్దతిలో శేరు. వ్త గ భాషలు పరిచయం చను 
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కోవడం, సాహిత్యాధ్యయనం చేచుడం ఆయన కెంతో త. ఆయనే 

కొక artistic life read చేయాలని: వున్నట్లుగా తోచేది షాకి, 

అందరికి ఫ్లారెన్స్ నై నె టింగేల్లా ఏ ఏ ఏవగింపూ శతేకండో చేవ్హ. 

చేసిన నర. కికి కుష్టు వ వొచ్చింది. అది early stages లోనే కను 

గొన్నారు. 

ఇక్కడనించి ఈక్వరుడేం వీలొసేర చూపనున్నారో ఎవరీ 

_ శెరుక్, ౮ 

అంతకు మునుప్ప ఈశ్వరుడికి నర్త క్రి ఎంతగా ఎదురు తిరుగు 

తోం దంటే, అది _పపంచంలో ఏమీ అంటని షాని బాధ. పెట్టింది. - 

ఆ విషయం నర, కికి తెలియదు, నర్తకి ఏదన్నా జబ్బుపడితే బావుండు” 
ననిపించిది షాకి ఆ(పయత్నంగా. కానీ ఆమెకి ఈ జబ్బు చేస్తుం 

చను కోళేదు. 

నర్తకి డాక్టరు దగ్గరికి పరిక్ష చేయించు కోవడానికి వెళ్ళింది. 

డాక్టరు ఆది కుప్లేనని నిర్దారణ చేశాడు, నర్త కి తిరిగి నోచ్చేసరికి షౌ. 

తమ గడిలో వున్నారు. షాకి నర క్రి వాళ్ళమాటలు వినబడు తున్నాయి. 

అప్పుడు షౌ తమ గదిలో నించి బై టికి వొచ్చేశారు. “నేను ఏవిష 
మన్నా తాగి చచ్చిపోతాను. నావల్ర "ఇంతమందికి ఈ $ వ్యాధి వొస్తుం 

దని భయంగా వుండి, నేనది భరించలేను. నావల్ల ఎవరికీ బాధ కలగక 

ముండేనన్ను హాయిగాచచ్చిపోనివ్యండి”అంటోంది, నర ర.కివుడ్వేగంతో. 

అప్పుడు షా నర్శకీని దగ్గరగా తీసుకుని “నర కి, నువ్వేం భయపడకు. 

నేను నీకు కుదర్చ బోతున్నాను. అని చెప్పారు. అందరూ ని శ్చేష్టై 

తులై వింటున్నారు, “అయితే నా కే భయంలేదు”... అంది నర కి. 

నర కిని regular గా మందు తీసుకోమన్నారు షా. అవూళో ) 

Gout. Hospital లోనే leprosy clinic విడిగా వుంది. "నర క్రి 
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అక్కడే మందు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టింది. రోజూ నర్త క్రి క్రీ 

మచ్చలు వున్నచోట విభూతి రాసేవారు షౌ, వి (తతో నర్శ క్రి. 

చిన్నపిల్ల, నానించి దూరంగా వుంచు ఎందు క్రై నౌ మంచిది” ఆస 

చెప్పింది. 
“ఆ జబ్బు దానికి రావాలని రాసీపేడితే దూరంగా వుంచినా 
రాకమానదు. నాకేం భయంలేదు నర్తకి” అని చెప్పింది నిళ్ళలంగా 
చిత, 

అందరికీ నర కికి తొందరగా వ్యాధి నయమై హాయిగా వుండా 
లని ఆదుర్దాగా వుండేది. కానీ అమ్మకి కుష్టువ్యాధి అంటే వల్ల మాలిన 

శయం, ఆమెకి తీండి సయించేది. కాదు. అన్నం ముద్ద నోట్లో పెట్టు 

కోగానే భళ్ళున డోకు వొచ్చే సే సేద. అమ్మని Control చేయడం షాకి 

మరీ క మె పోయింది. అమ్మ బాధని చూడలేక నరకిని “అనాసక్తి 
లో కొ రోజు లుంచారు. తమసించి వేరుగా వుంచడం ౦ ఇంట్లో ఎవరికీ 

ఏమా 0 ఇష్టంలేని, భరించలేని సంగతై నొ గాసి, అమ్మకోనం 

నర్వ క్రిక్రి కంచం, గాను విడిగా ఇచ్చేశారు. తాము (పేమించిన నర్త కసీ 

ఆవిధంగా తమని౦చి వేరుగా వుంచడం అమ్మకోసం. (అమ్మ పడే 

అలవిమాలీన బాధని చు చూడలేక) ఒప్పుకోక తప్పింది కాదు 'వొళ్ళుకి, 

ఎన్నడూ ఏ పట్టింపులూ లేని చలంగారూ వాళ్ళు నర్శకిని ఈ విధంగా 

ఎలా వుంచగలిగారా అనుకునే వారు చలంగారింటికి వచ్చిన కింత 

మంది మింకులు, కానీ. చూచే వారి కేంతెలును వాళ్ళుపడే గుండె కోత. 

ఇటు అమ క్రైం అటు నర క్రీ unhappy. కాక డౌ కా వొడు కోవాలన్న 

వాళ్ళ ఆ కాంక్షని ఈశ్వరుడు షౌ నించి తీర్చారు. 

తిండి సయించక అమ్మ మంచాన పడేలాగ వుందీ. ఆమేకి 

పెరష్టనతో 3 స్నేహం. ఆవిడ దగ్గర తన పరిస్థితి అంతా చెప్పుకొని. 
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గోల పె"పేది. ముఖ్యంగా షౌ తాను చెప్పినా వినకుండా నర కిని ముట్టు 

కుంటోం దనీ ఆవ్యాధి షా కెక్కడ వొస్తుందోనని తన భయమని. 

మెర్స్లన్ అంతా ఓపికిగా విని అమ్మతో " “అంతగా 'సీకు కిట్టకపోతే 

సువె [క్క డికన్నా వెళ్ళి వుద్యాగం చేసుకో. నువ్వు వుద్యోగం చేను 

కోగలవు కదాః”. అంది. 

లెపసీ మందులు సాధారణంగా రిగరస్ రియాక్షన్తో మంటలు 

పుబ్దిసాయట, కానీ ఆ మందులు వేసుకున్నాగాని నర కికి ఏమ్మాతం 

బాధ అనిపించేది కాదు. నర కి ఈళ్వరుడి వొళ్ళోకి చేరింది, ఆమెకి 

ఈళ్వరు డంటే ఎంత విశ్వానమో అప్పుడు. ఆ సందర్భంలో చలంగా 

రే మంటారో విందాం... | : 

“నర కికి జబ్బు చేసిన తరువాతకూడా వొచ్చారు కదా మీ రిక్కు 

డికి! చూడలేక పోయినారా! ఆ జబ్బువల్ల ఏం బాధ పడింది నర కి! 

సరే, వెలిపడ్డది, ఆ కడపటిస్టితికి వెళ్ళగానే ఈళ్వరుడు చూపారు 
నేను దీనులవాల్లి. నాస్తానం దుమ్ములో అని. నర కిన అడగండి... 

ఈ జబ్బు చేసినందుకు జబ్బుకీ ఈశ్ళరుడికి Thankful గా వుంది.” 

. (శాత్తిగారికి చలంగారిలేఖ 22ి_2_ 58) 

నర రృకికి జబ్బుగా వుందని తెలిసి బొంబాయి నించి “చే” నర కికి 

వుత్త రం రాసింది. “నేను వుద్యోగానికి శలవు పెట్టి నేను వొ చ్చి నిన్ను 

తీసుకుపోనా లేకపోతే నువ్వే వొసావా?” అని. - 

“ఇక్కడ ఇంట్లో అందరూ నన్ను చూసుకుంటున్నారు. అంచా 

తను నువ్వు. వుద్యోగానికి శలవు పెట్టి నాకోసం (పత్యేకంగా రావాల్సిన | 

వసరంలేదు” అని నర్త క్రి అమెకి జవాబు రాసింది. 

నర కికి బాగా నయమ వుతోంది. మొట్ట మొదట కొద్దిరోజులు 

మాతం “అనాసకి, లో వుంది. తరువాత అందరో బాటు: ఇంట్లో మస 



ag హైశ్ర స్ జీవితం 

నడం. మొదలు... వెట్టింది. డాలీ "నర కికి - కాళ్ళు, చేతులూ. పుణ్ళు కాని 

న్ల్వక్షండి ఈ్లశం రా! అని పార్తించేది. 

జాణ బౌడిగ్టిక్ చ్చలంగ్రా రింట్లో "భోజనం చేస్తున్నారు గనగ చలంగారు 

ధర కికి" లె పొనీ అని ఛోడ్విక్ క చెప్పారు. అప్పుడూ “చలం. నేను 

ముసలాడ్నిీ, ఆ వ్యాధి వొస్తుందని నాకు భయం లేదు. ఇక్కడ 

-భోజనం చేయడానికి "నాకేం అభ్యంతరం లేదు” అన్నా రాయన. 

= ఇంక, చలంగారు, షౌ, ఫక్షవక, ఇత, నర కి తమలో_ త్రాము 

ఎంత దగ్గ రై పోయారో: త్వథలోవే చిక కాకాని శీనుకుని. వూరు 

వెళ్ళిపోయింది. ree శ్ర _ jaa Me 0 
అం. . స 

నర్వ కికి వి|శాంతీ నిచ్చేసి, ఈశ్వరుడు పకపకని వొంట చేయ 

మన్నారు-నర్యకి - బదులు పకపక వొంట చేస్తుందని. తెలియగానే 
చాడ్విక్. గోల పెట్టారు. భోజనంలో రుచి కుదరదనే థ్ యంతో? "ఆ 

వొంటిలో. రుచంతా నర్నకి చేయడం వల్లనే అనుకున్నా రాయన. కాని 

_పకణుకూ చేసిన చ వొంటిని తిని “చంపక కూడా ఇంత బౌగా చేస్తుందని 

“అనుక్షో లేదు”. 'ఆని/మెచ్చుకున్నారు చాడ్విక్. . 

లమ ? లె ప్రొ EY హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గోపాలమీనన్ ఎంత మంచి 

(డాక్టర్: నర కి ఆసుహ్వతికి వెళ్ళివొచ్చి చ్చల్లంగారు - వాళ్ళకి, అక్కడి 

కబుర్లు చెప్పేది: రోగుల పుళ్ళని., స్యయంగా లోషన్స్తో ఈడిగి. కట్లు 

కై; వారాయన. ఎవరైన “డాక్టర్ మీరు ఈ పనులన్నీ మీ చేతులతో 

చేస్తున్నారు _క్షదా... మీకు భయం'. లేదా?” ఇఅని అడిగితే, “మందు 
. లున్నాయికద్దా. మీ శెందుకు భయం?” అని నౌకర్లకి ఛి ధర్యం చేప్పి 

పొ రాయన. ఆయన ఈ ఆసుష్ట్మృతేక్సి వొచ్చాక, మునుపు. మందు .క్షీసు 

కోవడానిక్లి. సంశయించ్లిన ల్వెప్టొనీ పేష్షంట్లు , _ ఇప్పుడు ధై ఛె ర్భంగా 

వొచ్చి “మంద్లుల్లు. తీసుకోవడం మ్మెద్గలు పెట్టారు. లః “ నవ్వుహడా మ్లాతో 
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వొచ్చి పనిచేయరాదా ?” అని నర కిని అడిగా రాయన. అంతకి 
మునుపే ఈశ్వరుడు “నువ్వు వెళ్ళి ఆనుషతిలో లె పొసీ పేషంట్లకు 
"సేవ చెయ్యి” అని నర కికి చెప్పారు. ఇక నర కి రోజూ ఫి పొద్దున్న 

పూట ఆనుప తికి వెళి అక్కడ పేషంట్లకు. మందు లియ్యడం, 
పుళ్ళు కడిగి డెసింగ్. చేయడం... మొదలై న పనులలో ఆస్ప్యతి 

వారికి సహాయపడేది. నర కికి ఎంతో వుత్సాహం వొచ్చేసింది. పతివారు 

లె పొసీ అంపే ఎందుకు భయపడతారా అనిపించేది ఆమెకి. తరువాత 

ఆ (పాంతాలలో తమకి కుష్టని అనుమానం వున్నవాళ్ళు కూడా నర 

కిని చూచి ధైర్యం తెచ్చుకుని కొందరు ఆసుష్మతికి వెళ్ళేవారు. కొం 
దరు ఆమె దగ్గరికి వొచ్చి మందు తీసుకునే వారు. వారిలో. చాలామం 

దికి ఏమచ్చ వొచ్చిన కుషేనని భయం. నర కికి ఆరోగ్యం మెరుగవ 
డం మొటలు పెట్టింది. నర, క్రి జబ్బుతో. బాధపడటం చూడలేక పక 

పక “మనమంతా చచ్చిపోదాం. ఎందు. కింకా బతకడం?” అనేది 
నర క్రిత్రో. 

_ ఒకరోజు పకపక కలలో యమలిం గేళర్చరుడు కనబడి “నాగుడికి 

మీరు రండి. మీకు మంచి జరుగు తుంది” అని చెప్పారు. ఆ కలలో 
చలంగారు నడవలేకపోతే ఆయనని అక్కడికి మోసుకుని తీసుకు 

వెళ్ళి నట్టూ, అక్కడి నించి ఆయనంతట ఆయనే నడచి ఇంటికి 
వ్లొచ్చినట్లు కనబడింది. 

అమ్మా వాళ్ళు తమ పికార్లతో. చాలాసార్లు ఆగుడిని చూశారు. 
దానికి ఏగుడి ఆకారమూ లేదు. అందువలన ఒకసారి అమ్మ, షా, పక 
పక్ష అందులో ఏముంటుందా అని తొంగి చూశారు. హారికి అక్కు 

'డొక పెద్ద శివలింగం కనిపించింది. అందువల్ల నే వారికి ఆ గుడి 
ఎక్కడుందో తెలుసును, కొన్ని గన్నేరు పువ్వులూ, పూజా, దవ్యాలు 



208 ఫారిన్ జీవితం 

తీసుకుని షౌ. నర్నకి, పకపక యమలింగేశరాలయానికి బయల్దేరారు. 
భగవాన్ దగ్గరికి వొచ్చినప్పుడుకానీ, చివరికి ఈశంరుడు దర్శనమిచ్చి 

నప్పుడుగానీ ఎన్నడూ భగవాన్ ని గాని, ఈళ్వరు డ్నీగాసీ మాకు మంచి 

చేయమని కోరలేదు. ఈకీడు మాకెందుకు జరిగిందని ( పళ్నించుటలేదు. 

"షా, కానీ యమలిం గేశ్వరుడ్ని మాతం నర కికి నయం చేయమని 

కోరారు షౌ. ఈశ్వరదర్శనం చేసుకుని. అందరూ ఇంటికి తిరిగి 
వొచ్చేశారు. 

షా వాళ్ళు యమలింగానికి. పూజ చేయడానికి వెడుతున్నప్పుడు 

తమకన్నా ముందుగా. ఎవరో దండలూ అవీ వేసి, వెడుతున్నారని 

వారికి తెలిసింది. ఎవ రై వుంటారని అందరికీ వుత్మంఠ. తాము కాక 
ఎవరు యమలిం గేళ్వరుడిని పూజిస్తున్నారో___ వారిని చూడాలని అం 

“దరిలోనూ కుతూహలం బయలు దేరింది. కొన్నిరోజుల వరకూ వారే 

వరో వాళ్ళకి తెలియదు. వారికికూడా షొ వాళ్ళు పెట్టిన పువ్వులు ఎవరు 

పెళ్తురా అన్న ఆళ్ళర్యం కలిగించి వుండవొచ్చు. "ఓరోజు షా వాళ్ళు. 

పూజచేసి బె టికి వొసూవుం టే ఎదురైనా రాయన. ఆయనే నటరాజన్. 

"వారే 'అందిక్నీ ఆంగ్లంలో పలకరించారు. వారు తమ కధ చెప్పారు. 

నేను రమణ "ధకురాలై న నుజాతికి ఎన్నో ఏళ్ళు మోటారు 

- డై 9ివర్ని. ఒకసారి మేడ పెకి ఎక్క కిందికి దిగుతూ వుండగా మెట్ల 
మీది నించి కిందికి దొర్జి 'పోయాను. ఏడు పక్క ఎముకులు (ribs) 

విరిగి. పోయాయి. నన్ను “హాస్పిటల్లో చేర్చారు. నేను బాధ పడుతుండగా 

కలలో యమలిం గేశ్వరసాక్షమి కనిపించి “నీకు వయమైనాక నాదగ్గరికి 

రా!" "అని: పిలిచారు. 'నయమవడంకూడా ఎంతో విచ్యితంగా జరిగింది. 

ఎంత తరగా ఆస్స(తినించి నేను బె టికి. వొచ్చానో తలుచుకుం పే 

నాశే అళ్చర్యం.. వేస్తుంది. _యమలింగేళ్వవల మహత్తు అపారం. 
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ఆయనే నాదెవం, ఆయన్నే నమ్ముకుని. వున్నాను” అని చెప్పారు. 

నట రాజన్. 

ఆ తరువాత నటరాజన్ షొ వాళ్ళను రోడ్డుమీద కలునుకుం 

టూనే వుండేవారు, చలంగారు వాళ్ళు . కనపడి నప్పుడల్లా పలకరించి 

గాని వెళ్ళేవారు కాటు, కొన్నిరోజుల తరువాత నటరాజన్ కనబడక 

బోతే షూ “ఏమితి వెళ్ళి యమలిం గేశ్వరుడికి పూజలు చేయటల్లేదా?' + 

అని అడిగోరు. “ఎం చెప్పను మాతాజీ? నన్ను సాతునూరుకి driVvErmా 

బదిలి చేశారు. నాకు బొత్తిగా తీరుబడి లేదు, ఆయననే (పార్షికూ 
వున్నాను... ఎప్పుడు నన్ను తిరువన్నామలై రప్పిసారని” అని 

అన్నారు నటరాజన్, మళ్ళీ కన బడినప్పుడు నటరాజన్ షొకి ఎంతో 

సంతోషంతో నమస్కరించి... “నాదై వం నాపార్దన విన్నారు. నే 
నిక్కి_డే p05t అయ్యాను” అని చెప్పారు. . 

_ అప్పట్లో షౌ సాధారణంగా వపతిరోజూ నర్హ కికి విభూది ఇచ్చే 
వారు, అంతేగాక తమ చెయ్యి నర్తకి మీడ వేసి ౧681 చేసే 

అది spiritual healing. ఆ విధంగా చజంగాకికి తప్ప షా ఎవరికీ 

hea! చేయళఠేదు. షౌ ఎప్పుడో ఎవరికో ౧941 చేయడం సకృతుగా 

జరుగుతుంది, వారం రోజుల తరువాత షౌకి చేతిమీద ముఖంమీద 

మచ్చలు ఏర్పడ్డాయి. ఆవిధంగా కుష్టు చొన్తుండని ఎలోపతి వైద్య 
శాస్త్రము ఒప్పుకోదు. షౌకి తాము మునుస్న తమ శరీరాన్ని వికృత పర. 

_ చమని ఈళ్వరుడ్ని _పార్షించడం గురుకు చొచ్చింది. బహుశ ఆయనే, 
ఆవిధంగా చేశా రను కొన్నారామె. కానీ నర్శకికి వచ్చేలాగే వొళ్ళు 

మంటలు ఆమెకి కూడా వొచ్చేవి, ఆమెకి ఆ జబ్బంపే భయం లేదు. 

కానీ ఆమె (పతీ వారికి విభూతి వేసారు. ఆందరితో కలిసి వుంటారు. 

అందుచేత ఆ వ్యాధి తమనించి. ఎవరికీ రావడం ఇష్టంలేదు, తమకి 
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వచ్చిన మచ్చలు అవ్యాధికి సంబంధించినవో కాదో అనే యోచన. 
ఆమెకి 50906086 ని కలిగించేది. ఆ మచ్చల్ని పరీక్షచేసి చూసుకో 
గల రామె. కాని అమ్మ రెప్ప వాల్భ్బకండా నిరంతరం షాని కనిపె 
డుతూ వుండేది. ఎక్కడ ఆవ్యాధి షౌకి వసుందో'నన్న భయంకో.. 

గౌ ఆమచ్చల్ని పదేపదే చూనుకోవడమూ అదీ అమ్మ కని పేట్టింది. 
అప్పటి నించి. “నాకు తీండి సయించట లేదో" అని గోల" పె'పేది. 

షాకి ఆ వ్యాధి వొచ్చెసిందని ఆమెకి నేమ్మకం ఏర్పడి పోయింది. 

అది కాదని షౌ వాళ్ళెంత చెప్పినా ఆమెకి నమ్మకం కలిగేదికాదు. 
ఇంక ఆమె పడ్డ యాతన వర్ణనాతీతం. షాకి ఆమె నావిధంగా బాధ 
 వడనీయకూడ ననిపించింది. 'సెనేను వెళ్ళి డాక్షరు దగ్గర పరీక్ష చేయించు 
కుంటాను. ఆయన లేదని చెదిశే నువ్వు నమ్ముతావా?” అని షా అడిగా 

_రామె “తప్పకుండా వెళ్ళు. ఆరే నేనుచెప్పాలని అనుకుంటున్నాను.” 
అంది వ 

" ఈళ్వరసాక్షాత్కారం అయినాక సౌరీన్ వూళో కి ఎప్పుడూ వెళ్ళ 

లేదు. బండికూడ ఎక్కలేదు. షౌ డాక్టరు దగ్గరికి బయలు దేరారు. 
నర కి, చలంగారు ఆమెతో కలిసి వెళ్ళారు. ఆ మచ్చల్ని పరీక్షచేసి, 

డాక్టర్ ఇది. కుష్టు కాదన్నారు. కాస్ నర కికి వొచ్చిన symptoms 

అన్నీ షాకి వొచ్చేవి. దాంతో ఆమెకి కొంత అనుమానంగానే వుం 
డేది. ఈశ్వరుడు, భగవాన్. ఆమెకి దర్శనమిచ్చి ఆమెకి వొచ్చినది 
ఆవ్యాధి కాదని తెలిపారు, డాక్టర్ షాకి వొచ్చింది ఆ వ్యాధి కాదనే 
సరికి అమ్మకి భయం పోయింది. కాని అమ్మకి... ఆ వ్యాధి షాకి 
ఇప్పుడు కాకపోతే ఇకముందు వొస్తుందని భయమే. 

నర క్రిక్రి కుష్టు అని తెలిసి: చలంగారు ఆకమానికి వెళ్ళినప్పుడు 

_మెర్ స్టన్ గోల పెట్టింది. 
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“ఇంత జబ్బు వొసే చిన్నపి 

న్నారా? ఇన్ని సెంటర్స్ వున్నాయి. ఏ 

చెయ్యండి” అంది మెర్ స్టన్. 

“ఈళ్వరుడు పంపించ వొద్దన్నారు. ఆయన ' కుదురునా 

నన్నారు” అన్నారు చలంగారు, 

ఆది మామూలు వ్యాధను కుంటున్నారా ? అంటువ్యాధి. కాం 

పొండ్లో వాళ్ళందరికీ (పమాదం. నర కిని ఏ సెంటర్ కన్నా పంపిం 

చక పోతే మీ ఇంటి 0౪/౧6 చేత మిమ్మల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్ళ గొట్టి 
రా ట్ 

సాను” ఆంది మెర్ స్టన్ కోపంగా, 

“ఇంకో ఇంటికి పోతాం” అన్నారు చల్లగా చలంగారు. 

ఎక్కడా ఇళ్ళు దొరక్క_౦డా చేసాను అండి మెడ్ స్టన్ 

ఆవేశంతో, 

శక ఎవ్రీ శ భి క 
ఎక్కడా ఇళ్ళు దొరక్కుండా చేస్తే మౌ ఇష్టం వొచ్చినచోటికి 

పోతాం” అన్నారు శాంతంగా చలంగారు. 

“మిమ్మల్ని వూళ్ళోంచే వెళ్ళ గొటిసాన అంది మెర్ సన్ 
రు బి 

వు దేకంతో. . 

"మాకేం భయంలేదు” అన్నారు నవ్వుతూ చలంగారు. 

“మిమ్మ ల్నెక్కడా నిలవ నివ్వను” అంది ఆయన దీర 

క్యాన్ని భరించలేక మెర్ స్టన్. 

“మేం ఎవరిమీద ఆధారపడి లేం. మీ దయా దాక్షిణ్యాలమీద 

మేం బతకటళ్లేదు. మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకు చొచ్చింది భగవాన్. 
య 

మా ఆధారం, ఆశ అన్నీ ఆయనే. ఆయన నించి దూరమెన వాటికి. 

మేం భయపడం” అన్నారు చలంగారు దృఢంగా. 
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ఇంక మెర్ స్టన్ నోట మాట రాలేదు. ఇంటి యజమానులు 

కూడా చలంగారు వాళ్ళని ఏ విధంగానై నా పంపించెయ్యాలని (పయ 

త్నం చేస్తున్నారు. ఆ|శమంవారు, భకులు, ఇంటి యజమా న్లూ 

ఎక్కడా చలంగారికి ఇళు చే రి oa (0౫ రా Oo | యాలని (పయత్నం 

చేశారు, 

15 
అప్పట్లో నాగేశఇరరావుగారని ఒకరు “సేవాలో వుండేవారు. 

ఆయన చలంగారితో “ఎందుకండీ, నెను వెళ్ళి పోతున్నాను. ఈ ఇం 

టిని మీరు తీసుకోండి” అని చెప్పారు. అప్పట్లో ఆ యింటికి అధై 

శీ రూలు. అమ్మకీ, నర కిక్రీ సేవామీద చాలా ఇష్టం. ఎప్పటినించో 

ఆ ఇంటికి మారిపోవాలని ఐ వాళ్ళ కలలు. 

“అది "పెద్ద ఇల్లు. చాలా బాగా వుంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి 

పోతే ఎంతో నుఖంగా వుంటుంది” అని పదే పదే చెప్పేవారు. కానీ 

ఈశ్వరుడు “నీ సాధన ఇక్కడే జరగాలి. ఇక్కడే వుండు” అని 
చెప్పారు షౌకి. వాళ్ళు తనని అడిగినా అదే చెప్పేవారు. అదిగాక 
చలంగా రాయింటికి మార్రే జబ్బు పడతారని షాకి తెలను. కాని 

తామున్న ఇంటిని చూ స చలంగారికి గుబులు పుపేది. చివరికి ఆయన 

కూడా "ఆక్కడ వుండొద్దు. ఆ ఇంటికి పోదాం" అన్నారు. నర కి 

వ్యాధి సంగతి తెలిసికూడా చలంగా రింటికి రావడం ఏ భక్తులూ 

మానుకో లేదు. కాసి అమ్మని మ్మాతం భయం వొదిలి పెట్ట లేదు. 

జయంతి అయిన తరువాత ఒక మంచి ముహూర్తాన రుక్మిణీ 

నాథ శాస్త్రిగారు భగవాన్ ఫోటో. కొని దానిని మం| తాలు చదువుతూ 

“సేవా” లోకి తెచ్చి పెట్టారు. చలంగారి కుటుంబం అందరూ ఈ 

ఇంట్లోకి వొ వొచ్చేశారు. అశే నేటి ట్ గ్రీరమణస్ట్రాన్, 
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పకపక సర్హకి ఇంటిని సర్దారు. మధ్యగది షౌకి ఇచ్చారు, 

(వస్తుతం చిత వున్న గది భోజనాల గదిగా వుంచారు. ఆ పక్కగది 

వంటిల్లు. ఇప్పటి చలంగారి బాత్రూం అమ్ము గది. ఆ పక్కగది 

నర్తకి తీనుకుంది. ఈ ఇంటికి వొచ్చాక అండరికీ తలో గది 
వొచ్చింది. కొత్తి ంట్లోకి మారాక అందరికీ ఎంతో సంతోష మనిపిం 

చింది. ఓ పెద్ద చీకటిని, భరించలేని తనాన్ని భుజాల మీదినించి 

చింపుకు వొచ్చిన ట్లుంది, 

“నర కికి తరగా నయంగా కనపడు తోంది. రంగనాయకమ్మ 

గారికి (పత్యేక మెన గది. నర కికి 'వత్యేకం. డాబా పెన ఓ ధ్యాన 

కుటీరం. చాలా గొప్పగా వుంది లెండి వ్యవహారం.” 
(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 11-208) 

ఒక రోజు అందరూ భోజనాలు చేస్తున్నారు. మెర్ స్టన్ చలం 

గారు వాళ్ళని చూడటానికి వొచ్చింది. ఆ సమయంలోనే నర కి, చలం. 
గారు అందరూ చుట్టూరా కూచుని నవ్వుకుంటూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ 

భోజనాలు చేను న్నారు, ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆవిడ తెల్ల బోయింది. 

సర కి క్లినిక్ కి వెళ్ళి పనిచేయడం మూలాన ఆ డాక్షరుగారి 

కుటుంబ మంతా చలంగారు వాళ్ళకి పరిచయం అయింది. ఆయన. 

భార్య, పిల్లలు ఏంతో అందమైన వాళ్ళు. ఎంతో మంచి వాళ్ళు. వాళ్ళు 
రిపవన్నామరై ల లో వున్నంత కాలమూ చలంగారు వాళ్ళని చూడటానికి, 

స్తూనే వుండేవారు. 

నర్తకి ఆస్ప్యతిలో పనిచేస్తూనే వుంది, అమ్మకి ఇంకా భయం 

గానే వుంది, షా నర కిని ముట్టుకుం శే చాలు గోల. సెస్టేసేది 

అంతకి ముందు నర్వ కే షా క్రి తలంట్లు పోస్తూ వృండేది.. 

అమ్మకి బాధ కథిగించడ మెందుకని తసుంత తామే తలంటు పోను 
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కోవడం నేర్చుకున్నారు షా. ఈళ్వరుడు జుట్టుని పెంచుకో మన్న 
ప్పుడు “అబ్బా ఈ జుట్టంతా నే నెక్కడ చూనుకో గలను” అన్నా 

రాయనతో షా, 

“నీజుట్లు సంగతి నేను చూనుకుంటాను కదా” అన్నా రాయన, 

జుట్టు పెరిగి నప్పుడల్లా అరమూరెడు అదంతటదే తెగిపోయేది. అందు 

వల్లనే ఎప్పుడూ షా జుట్టు పొడుగు అయ్యేది. కాదు. 

చితకి ఇంకో ఆడపిల్ల పుట్టినట్లు వుత్త రం వొచ్చింది, ఆ 

అమ్మాయికి. "పేరు పెట్టమని “వి అనే “అక్షరం మొదట వుండాలని 

“శ్రీ రాశాడు. షా “వరలక్ష్మి అని పేరు పెట్టారు. “శ్రీ “భారతి” అని 

"పేరు పెట్టాడు. ఇక్కడికి వొచ్చాక ఆ అమ్మాయి పేరు కస్తూరిగా 

మారింది. . కిట్టూ ఆమె ముద్దుపేరు. 

కాకా చితతో వెళ్ళిపోవడం,నర ,కికి జబ్బు చెయ్యటం అమ్మని 

బాగా కుంగదీళాయి షికార్లకి రావడం మానుకుంది. ఎవరితోనూ మాటా 

డేది కాదు. తన మానాన తాను వుండేది. కాకా గురించి మాతం పలవ 

 రించేది. త్వరలో నేపక పక బెంగుళూరు వెళ్ళిపోయింది. డాలీ స్కూలుకి 

వెళ్ళిపోయింది. 

వంట చేయడం అమ్మ వంత యింది. “అమ్ములూ ఏం చేయ 

మంటావురా నన్నీ వేళ “అని షౌని కనుక్కుని, షై ఏది చేయమంటే అది 

చేసేది. పకపక వెళోందం టే గోల పెట్టారు చాడ్విక్ .“చంపకా నువ్వెళ్ళి 

పోతేనాగతిఏమయిపోతుందని.” అమ్మ వంటతిని ఇంకా మెచ్చుకున్నారు 

చాడ్విక్ “రంగనాయకి ఇంత బాగా వంట చేస్తుందని నాకు తెలియదే” 
అని. కానీ ఇక్కడ వంట చేయించేది, ఆ వంటకి అద్భుతమైన 

రుచిని పట్టించేది నర్తకి కాదు, అమ్మకాదు, పకపక కాదు, ఇక్కడ 
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ఎది జరిగినా ఎందుకు గొప్పగా వుంటుం దంటే అది ఈశ్వర 
విలాసం. 

చలంగారు వాళ్ళు బెజవాడలో వుండే రోజులలోనే లక్ష్మిగారు 

వారింటికి వచ్చారు. అక్కడే కొన్నాళ్ళు చలంగారి కుటుంబంతోనే 

కలిసి వున్నారు. ఆవిడ ఏదో దిగులుగా కనిపించేవారు. తమ కష్టాలన్ని 

షాతో చెప్పుకుంటూ వుండేవారు. కాని కొద్ది రోజులలోనే సంతి, 

నర్తకి, చిితలతో కలిసి చీట్ట "పీక ఆడడం, 

గంతులు, కేకలలోకి దిగిపోయా రావిడ. 

తిరువన్నామలై వొచ్చాక లక్ష్మిగారు మ(దాసులో హిందీటీచ 

రుగా పనిచేస్తున్నారని చలం కుటుంబీకులకి. తెలిసింది. ఎవరైనా 

మి(తులు తిరువన్నామ లె వొస్తూం పే “నేను తిరువన్నామలై వొస్తు 

న్నానని వాళ్ళతో చెప్పండి” అని చెప్పేవారు ఆమె, 

చివరికి 1858లో మొట్టమొదటి సారిగా ఇక్కడికి వొచ్చారు. 

తమ రెండో అబ్బాయిని తమతో తీసుకు వొచ్చారు. ఆమెకి ఈళ్వరు 

డిలో గురి కుదిరింది. తమ కుమార్తెతో, చిన్న కొడుకుతో, కలిసి 
'ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు తిరువన్నామలై వొచ్చేసే వారు. నర కి, 

చిత, పకపక, వీళ్ళందర్నీ ఆమె చిన్న పిల్లలుగా ఎరుగును గనుక 

వాళ్ళతో నవ్వుతో సందడిగా గడిపి వెళ్ళేవారు. ఇంక ఆమెలో ఎంత 

విశ్వాసమో; ఏపని చేయదలుచుకున్నా ఈశ్వరుడి నడిగిగానీ చేసేవారు 

కాదామె. అట్లా ఇప్పటికీ వొస్తూనే వున్నారు. 

“నవ్వులూ, గోలలూ, 

ఇంతలో మా తల్యార్ ఖాన్ గారి తల్లి ఆమెతో వుండటానికి 

వొచ్చారు. అమ్మ చెప్పిందో, మరెవరు చెప్పారో గాని పౌరిస్ని చూడా 

లని కోరారామె. ఆమె షాని చూసి ఎంతో ఇష్టపడ్డారు. మూడుజన్మల 

తరువాత షౌ దేవత అయిపోతారని (పోఫెసీ చేశా రామె. తరువాత 
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చలంగారు బౌళ్ళని చూడొలని కబురం పించారు. ఆమెకి చలం కుటుం 

బం మీద ఎంత (పేమో! అంతకు మునుపు చలం కుటుంబం మీద 

మా తల్యార్ ఖాన్కి అభిమానం వ వుండేది. కానీ తన తల్లి వారని 

ఎంతో గొప్పగా ఏ పొగిడే సరికి ఆమెకి చలంకుటుంబం మీద ((పేమా 

మానాలు ద్విగుణీకృత మెపోయాయి. 

 నర్నకితన గాను, కంచం మ్యాతం విడిగా వుంచుకొని మామూ 

లుగా ఇంట్లో తిరుగుతోంది.. నర్శకి క్రి నిక్కి వెళ్ళి పనిచేస్తూనే వుంది. 

ఆమెద్వారా రమణగ్జాన్ సంగతి విని “హాయిగా ఎవరికి పడితే వారికీ 

భోజనం. పెట్టె టట్టయి తే ఈః వుద్యోగం ఎందుకు నాకు, నేనుగూడా 

మీ తోటలో చెట్లకి నీళ్ళుపోసూ ఇడ్రీపి ౦డీ రుబ్బుతూ పుండి పోతాను 

మీ ఇంటి. దగ్గరే,” అన్నారట___ నవ్వుతూ leprosy clinic డాక్టరు 

గారు. ఆ రోజుల్లో కొత మి(తు లెవరూ లేరు. అమ్మ పికా ర్తకి 

వొచ్చెది కాదు. సాయం(తం చలంగారు, షా కొంతదూరం నడిచి ఏ ల 

మైదానాల్లోనో, 'చౌపతి ఆలయం ముందో కూచుండే వాళ్ళు. నర్వకీ 

కి 8 నిక్ నించి తిరిగి వొచ్చి వాళ్ళని. కలుసుకునేది. ముగ్గురూ బాగా 

వీకట్లు పడేదాకా సో కమిర్హూ ఆ కబుర్లూ చెప్పుకుంటూ కూచునేవారు. 

మధ్యాహ్నూలు చ చాడ్విక్ వొచ్చి “వాళ్ళకీ కబుర్లు చెబుతూ వుండే 

వారు. అమ్మకి ఇష్టం అయితే ఆ కబుర్లలో తాను కూడా కలిసేది 

లేకపోతే తల వొంచుకు వెళ్ళి పోయేది. హడ్విక్. ముందుగానే అమ్మ 

ఏ గ౦౦గేలో వుందో చలంగార్ని. అడిగేవారు, అమ్మ మంచి mood 

లో వున్నదం'టే పలకరించేవారు, లేదం టే ఆమె వొస్తోంటేనే తల 

తిప్పేసుకునే వారు. ఆ రోజుల్లొ వాళ్ళలో ఒకరై. వారికెంత దగ్గరె 

పోయారో చాడిిక్'. ఎవరై. నా వాసే “వలంగారు. మా father” 

చెప్పుకునేవారు. నిజానికి చాడ్వి క్ చలంగారి కంటే పదేళ్ళు పెద్దవారు. 
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కురం గేళ్వర్ తిరిగి అరుణాచలం వొచ్చారు. అప్పట్లోనే జగ 

న్నాధం వచ్చారు. వొయ్యి జగన్నాధం వాళ్ళింటి డాక్షరు. ఆ రోజులో 

జగన్నాధం హైస్కూల్లో చదువుకునే కుణివాడు. సె కిల్ మీద జోరుగా 

తిరుగుతూ వుండేవారు. ఏపని కావాలన్నా ఇట [ 

ఇప్పుడు ఆయన ఇంటి దగ్గర సరిపడక చలంగారి దగ్గరికి 

ంక కురంగేళ్ళర రావు. జగన్నాధం ఒకపే గంతులు వేసూ అ 

చేసేవారు. 

పూ్యూరిటీలో ఒకాయన వుండేవారు. ఆయనకి చలంగారు వాళ్ళు 

కవిగారని పేరు పెట్టారు. (పతిరోజూ ఇం గ్లీషుల్ రాసిన కవిత ఒకటి 

తీసుకు కు వొచ్చేవారు వాళ్ళకి చదివి వినిపించేందుకు. ఆయన కొంత 

కాలం అరవిందా శమంలో పుండేవారట. ఆ అనుభవా లు చెబుతూ 

వుండేవారు చలంగారు వాళ్ళకి. తనకి ఏవో 8066 head lightsలాంటి 

లెట్లు టు Visionలో క న పడ్డాయనీ __ ఇలా ఏవేవో చెబుతూ స్పండేవారు. 

ఇంక చలంగారు తనకి ఏవేవో దృశ్యాలు కనిపించా యని 
ఆయనతో చెసే ప్పెవారు వేళాకోళానికి. కవిగారి అనుభవాలు నమ్మ దగి 

_ నదిగా కనిపించేవి కావు. దాంతో అందరూ పడీ పడీ న వ్వైవారు. 

న. అప్పట్లో భజనలతో లెట్లు ఆర్బేసి కూచునే వారు చలంగారు 

వాళ్ళు. ఆయన భజనలో వరండా చివర స్త ంభానికి ఆనుకుని కూచుని 
చేతులతో తాళం వేస్తూ పారవళ్యంలో ఇటూ, అటూ వూగిపోయే వారు. 

ఊగుతూ, ఊగుతూ  అరుగుమీంచి ఎక్కడ కింద పడతారో నని అంద 

రికీ భయం. భజన పూర్త వగానే. తను ఆ రోజు రాసిన పద్యం చదివి 

వినిపించడానికి '119ht వేయమని అడిగేవారు. ఆయన ముందుగానే 

చెప్పారు తాను వంద పద్యాలు రాశాననీ అవి చదివి వినిపించడానిశే 

భజినలకి వొస్తున్నాననీ, అవి చదవడం పూర్తయితే ఇంక రానీ. 
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భజన పూర యి లైటు వేయంగానే అందరు ఎవరి దోవనవాళ్ళు వెళ్ళి 

పోయేవారు. షౌ ఒక్కరు కూచుని ఆ పద్యాన్ని వినవల్సి వొచ్చేది, 
ఆయన ఆపద్యం చదివి వెళ్ళిపోయే వారు. 

ఒకరోజు షొ ఆయన్ని వెక్కిరిస్తున్నారు బాతులా నడుసారని 

ఆ నడకని అనుకరించి అందరికీ చూపించి నవ్విస్తున్నారు. సరిగ్గా ఆ 

సమయానికే భజనకి అట్లాగే నడచుకుంటూ వొస్తున్నా రాయన, అంతో 

నవ్వు ఆపుకో లేకపోయారు. కురంగేశ్వర్ చటుక్కున లె టార్చేశారు. 
ఆక్కడిసించి అందరూ నవ్వు ఆపుకోలేక పారిపోయారు. చివరికి షో 
ఒక్కరు మిగిలారు. ఆమె ఒక్కరూ అలాగే మాటాడకుండా భరించా 

రదంతా లోలోపలే. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు భజనకి కూడా రాలేదు. 
కొన్నాళ్ళకి “నూరు పద్యాలు పూర,యినాయి. నేను రావడం మానే 
నున్నా" నన్నారు ఆయన. కానీ ఇంతలో ఆయన లోంచి (పణయ 

కవిత్వం బయలు దేరింది. ఆయన చలంగారితో నాలో (పణయ కవి 

తర్పంకూడా వొసోంది. వీటినికూడా మీరు వినాలి. అని మధ్యాహ్నాలు 

వొచ్చి చలంగారికి చదివి వినిపించేవారు. పొపం చలం గారు ఓపికగా 

వినేవారు. 

ఆగష్టు 15కి ఆయన అరవింద జయంతికి పాండిచ్చేరి వెళ్ళి 

పోతారు. అందువలన చలంగారికి ముందుగానే చె ప్పేవారు.“మీ ఈళ్వ 

_రావతరణోత్సవానికి, నేనుండటం లేద”ని. పాండిచ్చేరి నించి వొచ్చి 

“ఆగష్టు. 15కి నేను ఇక్కడ లేను గనక నాకుమీరు ఈ రోజు భోజనం 

పెట్టాలి” అని అడిగేవారు ఆయన. చలంగారు ఆ విధంగానే ఆయనకి 

భోజనం పెట్టించేవారు. 

ఒక ఆగష్టు 15 క్రి చాలామంది అతిథులు వొస్తున్నారని చలం 

గారు కవిగారి ఇంటి. | తాళం చెవులు ఆడిగి పుచ్చుకున్నారు. చిన్నా 
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రావు, కురంగేళ్వర్ , కృష్ణారావు, (శ్రీనివాసమూరి ఇంకా కొండరు 

మి తులు భోజనా లైనాక ఆ గదిలో చేరారు. చిన్నారావుగారు ఈగల్ని 
భరించలేక దోమతెర కట్టుకుని పడుకున్నారు. ముందు వరండాలో 

కురం గేశ్వర్ , కృష్ణారావు, (శ్రీనివాసమూరి మాట్లాడుకుంటూ పడు 

కున్నారు. ఇంకా చౌలామంది మి(తులు చేరి విశమించారు. అంతా 

అల్లరి, గోల. ఆ ఇల్లు ఎవరిదో, అక్కడికి చేరిన వారికి తెలియదు. 
ఎప్పుడూ మరుసటి రోజుకు వొచ్చె కవిగారు ఆవేళ దముధ్యాహ్న మె తిరిగి 

. వొచ్చేశారు. వాకిట్లో బండి ఆగింది... బాతులా నడుచుకుంటూ కవి 
గారు వొచ్చేసరికి వరండాలో వాళ్ళు ఎవ రీ సూకరం అన్న ట్లాయన 
వంక చూచారు. ఆయన సామాను పట్టుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళారు. 

అక్కడి దోమతెరని చొత్తి గించుకుంటూ ఓ మూల సామాను పెట్టు 

కున్నారు, చిన్నారావుగారు. “కృష్ణారావు ఖడ్గమృగ మేదో వొచ్చి నా 

దోమతెరని తో సేసోంది. వొచ్చి చూడు” అని అన్నారు. ఆయనే ఆ 

ఇంటి యజమాని అని తెలియని (శ్రీనివాసమూర్తి కన్నడంలో. “ఎవరు 
నువ్వూ” అని అడిగాడు, ఆయన హిందీతో జవాబు చెప్పారు, కృష్ణా 

రావు. “ఈ గచి ఇవాళ్టి కి. మాకోసం ఇచ్చారు. రేపు థాశీ చేసాం. 

ఇవాళ మాతం మీ డేంచేసినా కదలబోవట ల్రైదు” అన్నారు. ఆ 

హిందీ అర్హమయ్యి, కాక, ఈలోగా ఒకరు ఆయన సామాన్లని బయట 

పెప్తేశారు. ఆక్క_డితో ఆయన రమణస్థాన్ కి వచ్చి చోలంగారితో 

అలకా గొడవ గొడవగా చెప్పుకున్నారు, “వాళ్ళని పొమ్మని చెప్పండి” 
అన్నారు. “వాళ్ళంతా మా 849543, ఎట్లా పొమ్మని చెప్పను? భోం 

చేసి.[65t తీనుకుంటున్నారు” అన్నారు చలంగారు. చివరికి ఆయన. 

అచస్త చూడళేక చలంగారు వాళ్ళందర్నీ ఇటూ అటూ సర్దేశారు, 

కొద్ది "రోజులకీ ఆయన వెళ్ళి పోయారు. వెళ్ళి పోయిన కొద్ది రోజులకి 

చచ్చీ పోయారు. 
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“బోస్ కాంపొండుతో ఒక ఇంటోకి రంగు రంగుల బట్టి వేసు 

కునే ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి, ఒక గడ్డం హిందూ సాధువూ 

వొచ్చారు, 

అతను రోడ్రపైన అడుక్కునే వాడు. అతన్ని తీసుకొచ్చి 

గురువు చేసుకుని మంచి బట్టలు వేసి తిప్పుతోంది, ఆ అమ్మాయి. 

సూటు వేసి అమెరికాకి తీనుకు వెడుతుందో ఏమో :” 

(4-4-58 జవహార్కి చలం లేఖ) 

ఒక ఇంగ్లీషు ఆవిడతో ఒకరు నొచ్చి షౌ వాణ్ళు వొదిలేసిన 
'భకి.* (devotion) లో వుంటున్నారు. ఆయనే శ్రీరాం జైరాం. అ 

ఇంగ్లీషు ఆమెకి పెళ్ళయింది. భర్త ఇంగ్లాండులో వున్నారు. వాళ్ళద్దరూ 

ఆ -ఇంట్లో వుంటున్నారని రమణనగర్లో వున్న westerners లో 

చాలా కోలాహలం బయలు డేరింది. 

ఒక ఇంగ్లీషు లేడీ ఇండియన్ సామి వెంట వుండట మేమి 

టని గోల పెట్టారు. షా విన్న చేమిటంటే ఆవి డాయన కళ్ళు చూసి 

ఆకర్షణలో వడిం దని. అప్పు డప్పుడూ ఆ ఇంటినించి షా వాళ్ళకి 

ఛాలా స్వచ్చం అయిన నవ్వులు వినబడేవి. తరువాత “శ్రీరాం 

జైరాం" అని బిగ్గరగా వినబడేది. వాళ్ళిద్దరూ ఒకసారి రమణస్టాన్ 

భజనకి వొచ్చారు. ఆయన “శ్రీరాం జై రాం? అని పాడారు. అప్పటి 

నించి ఆయనకి ఆ పేరు అతుక్కుపోయింది. తరువాత తరచు భజన 
అకి వొస్తూ వుండేవారు. చాలా పాటలు పాడుతూ వుండేవారు ఆయన, 

అవి వింటూ వుంటే చెట్టుకింద కూచుని ఏకతారతో పాడే వైష్ణవీ 
గీతాలలాగ - "అడవులు, కొండలు, సెలయేళ్ల గురుకు వొసూవుండే వి, 

అంపే ఆ పాటలు పల్లెపదాల రాగాల సరళిలో "వుండేవి. ఆ ఇంగ్ల 

షామె కొన్నాళ్ళుండి వెళ్ళిపోయింది. 
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ఆ తరువాత గ్రీరాంజై రాం ఎక్కడ వుండేవారో గాని రోడ్ల 
మీడ తిరుగుతూ వుండేవారు. ఆవిడ వుండేటప్పుడు గొప్పగా బట్టలు 

వేసుకునే వారు. అవే ఇప్పుడు దుమ్ము కొట్టుకుపోయి వుండేవి. ఆకలి 
వేస్తే చలంగా రింటికి వొచ్చి భోజనం చేసూ వుండేవారు. 

ఆయనకి చలంగార౦ం పే గొవృ admiration. Tagore గురించి 
ఎంతో గొప్పగా చలంగారితో మాటలాడేవారు. ఆప్పుడస్ఫుడు చలం 

గారు తాము రాసినవి ఇంగ్లీషులోకి తర్జుమాచెసి ఆయనకి చేశే బృబారు. 

అవి వింటూ ఆయన తన్మయత్వంలో కి వెళ్ళిపోయే వారు. ఆయనకి 

షౌ గీతగోవిందం పాడితే చాలా ఇష్టం. రోడ్డుమీద ఎక్క-డపున్నా సరే 
పాట వినపడగానే పరిగెతుకుని వొచ్చేసే వాటు. కాస్ మనిషిలో కొంత 

తిక్క వుండేది, ఒకసారి షా శోకం, అఆష్టపదిని పాడి £1౧౧8 అయి. 
పోతుందని, జయచదేవముదని వ్ కదిలి వేశారు. దాంతో ఆయన. తాము 

అష్టపది పాడమం టే ఏదో పాడేరని కోపగించి వెళ్ళిపోయారు. కానీ 
రమణస్తాన్లో జరిగే వుత్సవాలకి వాటికీ వొస్తూనే వుండేవారు. చాలా 

మంది జనం చేరడం వల్ల ఆయన పాడుతూ వుంపే కొంతమంది 

సెల్ఫలు, పెద్దలు నవ్వేవారు. ఆయన... “శంకర్ ఢమరు డిమిడిమ్ 

బాజేనా'” అన్నపాట పాడుతుంకే ఎంత బావుండేదో: పిల్రలు నవ్వులు 

విని ఆయన కష్ట పెట్టు కున్నారు, “చిన్న పిల్ల లంకే నాకు ఎంతో 

పేమ. ఇట్లా నవ్వుతారా?” అని అలిగి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడికి 

వొచ్చేదంతా అల్లరి మూకకదా. వాళ్ళని ఎట్లా ౦0౧౪౯01 చేయగలరు? 

కానీ ఆయన తరచు వొస్తూనే వుండేవారు. మి( ఏడాది పిల. మిశీని 

చూస్తే ఆయనకి చాలా ముద్దేకాదు ఏదోభకి కి _ కాళ్ళు ముద్దు. పెట్టుకొని 
చేతులు కళ్ళకి అద్దుకునేవారు. మిశీకి ఆయన గెడ్డం చూస్తే ఎంతో 
ఇష్టం. ఆయన గెడ్డం పట్టి పీకేది, ఎంత పీకినా ఓర్చుకునే వారు పాపం. 
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మహానుభావుడు. తరువాత రమణస్థానీయులకు చాలా దూరం అవడం 

మొదలు పెట్టారు. రదుణస్థానీయులకే కాదు. (పపంచానికి కూడా దూర 

మవడం మొదలు పెట్టారు. 

అప్పు డప్పుడు (శ్రీరాం జె రాంని గుళ్ళో కాగితాలు కట్టుకుని 

కొలను గట్టుమీద పడుకుని వుండగా చూసేవారు చలంగారు వాళ్లు. 

ఒకసారి గిరి పదక్షిణంలో జగదీష్ (శ్రీరాంజై రాంకి పిచ్చెక్కిం 

దని షాకి చెప్పారు, సరిగ్గా షౌ వాళ్ళు ఈశాన్యమఠం. వై పుకి వొసూ 

వుండగా అక్కడ ఆయన ఎదురై నారు. శ్రీరాంజైరాం. ఆయన 
_.. చుట్టూ కాగితా లున్నాయి. ఆ మొహంలో ఎంతానందమో ! గొప్ప 

ఆనందంలో తన్మయత్వంతో ఒళ్ళు మరచి వెళ్ళిపోతున్నా రాయన. 

చిరపరిచితులై న షౌ వాళ్ళనిగూడ కన్నెత్తి చూడలేదు. అప్పుడు 
పక్కనున్న జగదీష్తో షౌ “ఇదే పిచ్చయికే అందరూ కోరుకోదగ్గ 

పిచ్చి ఇది అని చెప్పారు. అదే అఖరుసారి షాకి ఆయనని 
చూడడం. 

తరువాత కొన్నేళ్ళకి ఒక అమెరికన్, ఒక ఆం(ధులు రమణ 
స్టాన్కి వొచ్చారు. వాళ్ళు “ఇక్క డొక సిద్దపురుషు డున్నారు. ఆయ 

నని 'వెదుక్కు.౦టూ మేము వొచ్చాము. ఆయన ఎక్కడ వుంటారో 

ద్ మీరు చెప్పగలరా ? అని షాని అడిగారు. “మాకు ఎవరూ సిద్దపురు 

షులు తెలియదు” అని షా చెప్పారు. అప్పుడు వాళ్ళు శ్రీరాంకె రాం 

పేరు చెప్పారు. ఆయన సంగతి వారి కెట్లా తెలిసిందా? అని షా 

_ అళ్ళర్య పోయారు. అప్పుడు వాల్లైక పున కం తెచ్చి షాకి చూపి 
చారు. అది ఒక అమెరికన్ రాసిన శ్రీరాంతై రాం చరిత. ఆ పుస 

కంలో ఆయనవి రంగులలో ఫోటో లున్నాయి. ఆ ఫోటోల్లో ఆయన 
“వెంత గొప్పగా వున్నారో : వాళ్ళు ఆ ఆయనని దర్శించు కుని వెళ్ళారు 
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ఇప్పుడు ఎందరో చాలా గొప్పవాళ వొచ్చి ఆయనని దర్శిస్తూ 

వుంటారు. ఆయన మాతం కాగితాలు చుట్టుకుని ఏ కొలను పక్కనో 

పడుకుని వుంటారు. 

ఒకసారి భజన జరుగుతూ వుండగా ఒకామె వూరి నించి 

వొచ్చారు. ఆమె చలంగారి వైపు తిరిగి “నే నెవరో తెలుసా ?” 
అన్నారు. “నాకు మీ. రెవరో తెలియదు” అన్నారు చలంగారు. 

“తెలీదా ? ఎమా(తం కనుకో» లేరా? ఆని రెట్టించిం దామె. 'వూహుి 

అని తలని వూయించా రాయన. “నే నెవరో మీకు తెలియకపోతే నే 

నెందుకు వుండడం, నేను వెళ్ళి పోతున్నాను” అన్నా 'రామె.' “కామే 

శ్వరి” అన్నారు షా. ఆ మాట అనేవరకు కామేశ్వరికి షౌ మీద 

దృష్టి లేదు. ఆ మాట వినేసరికి ఆమె “అయితే మీకోసం వుంటాను” 

అని వుండి పోయారు. ఆ మాట ఇప్పటి వరకు నిలుపుకుంటున్నారు. 

కామేశ్యరిని గురించి శాస్త్రిగారు మొట్టమొదట చలంగారికి 

చెప్పారు. “మా ఇంటి దగ్గరొక అమ్మాయి వుంది. ఆ అమ్మాయికి 

మీ రంటపే చాలా ప్రాణం” అని. ఆ ర్మ్నాతి కామేళ్వరి చలంగారికి 

కలలో చాలా దగ్గిరగా కనిపించింది. చలంగారు ఆ సంగతి ఆమెకి 

వుత రం రాశారు. “ఇట్లా నాకు నువ్వు కనిపించావు అని. అప్పటి 

నించి చలంగారు కామేశ్వరి వుత రాలు రాసుకుంటున్నారు-_ ఉత్త రాలో 

మొట్టమొదటి నించి చలంగార్ని నాన్నా అని పిలుస్తున్నారు కామేశ్వరి. 

ఇక “కలంగారి కామె పెంపుడు కూతురై పోయారు. తాను వొసున్న 

ట్లుగా ముందుగానే వుత్తరం రాశా రామె. కానీ చలంగా రామెని 

పోల్చుకోలేక పోయారు. 

కా మేళ్వరి Vizag లో medicine చదువుతున్నారు. ఎత్సరి 

మనిషి. అప్పట్లో చ చాలా సన్నగా వుండేవారు. ఎంత చలాకీయో! ఎంత 
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 హుషారో ఆమె! ఓకే కబుర్లు చెప్పేది. నర్శకికి _పాణస్నేపాతురా 
అయిపోయింది. వాళ్ళిద్లరూ మధ్యాహ్నాలు ఒకే చాసమీద దొ గేవాళ్ళు 

ద రా 
కబుర్లు చెప్పుకుంటూ. 

ap) 

కామేశ్వరి మెగేన్ తలనెప్పులతో బాధ పడేవారు. ఆమె తన 

(వా ఫెసర్త దగర అన్నిరకాల వె ద్యాలు చేయించు కున్నారు. కాని తల 
| mn nN య | 

నెప్పులు తగ్గలేదు. విపరీతంగా బాధ పెడుతున్నాయి. చలంగారు 

“ఈశ్వరుడు. స్ తలనెప్పుల్ని కుది ర్చేస్తారు, గొడవ పడకు” అన్నా 

రామెతో, 

మర్నాడే 1 కామేళ్వరికి విపరీత మైన తల నెప్పి వొచ్చింది. పెగా 

గర్భిణి. షా తలనెప్పులతో బాధపడ్డారు. తల నెప్పులతో బాధపడేవారిని 

చాలా మందిని చూశారు. కానీ కామెళ్వరిలా కాళ్ళు గిలగిలా కొట్టు 

కుంటూ ఏడ్చినవారిని ఎవరిని చూడలేదు. పైగా ఆవిడ కాబోయే 

.. డాక్టరు. 

షౌ ఆమెకి విభూతి చేశారు. తల నెప్పి తగ్గింది. “నాకీ తల 

నెప్పులు పూరి, గా తగ్గిపోయేలా చూడండి” అని షాని కోరుకున్నారు 

ఆమె. Medicine. పూరి కాంగానే M.D. చదవాలని ఆమె అభి 

లాష. “మరి సీ తల్నెప్పులు కుదిరిస్తే నువ్వు మళ్ళీ చదవ కూడదు. 
14.0.కి appear కావడానికి వీలులేదు. నేను నీ తలనెప్పులు కుది 

ర్చినా గాని ఆ చదువు 8tr2n వల్ల మళ్ళీ నీకు తల్నెప్పులు రావొచ్చు” 

ఆన్నారు షౌ కామేళ్వరితో. 

: మీరు చదవవద్దు అంటే నేను M.D.కి చదవను” అన్నారు 

కామేశ్వరి. 

షా కామేశ్వరి 6 తల్నెవ్పుల్ని పూర్తిగా నయం చేశారు, 
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తనకి అందమైన పాపాయి పుట్టాలని రోజూ షౌ దగ్గర విభూతి 
వేసుకునేవారు కామేశ్వరి. ఆమె పుట్టింటివారు పిల్లల మజ్జ వారు. 

వాళ్ళది తెనాలి. వాళ్ళలో చాలా మంది దేవీ భక్తులు. వాళ్ళన్నో తరాల 

నించి తెనాలిలో వున్నారు. అద్ది పెద్దవంశం. కామేశ్వరి తండి సన్య 

సించారు, కళ్యాణానంద భారతీమహాంత్ స్క్వ్కాములవారికి శిష్యు 

లాయన. ఆ సంగతి సుబ్బారావుగారి ద్వారా తమ చిన్నతనంలోనే 

విన్నారు షౌ. 

కా మేళశ్వరిమీద అమ్మకి అకారణంగా కోపం వొచ్చింది. ఆమె 
పొడ గిపేది కాదు. ఆమెని వడాపడా తిట్టేది. పాపం కామేశ్వరి “నే 

నేం చేశాను? ' అని _ఏడ్చేది. అమ్మ చాలా మంది మీద అట్లా నిష్కా 

రణంగా కోపం, తెచ్చుకుని కేకలు వేసేది. ఒక్కొ కప్పుడు షా 

అమ్మని కోపవడి తిరిగ్సి కేకలు వేసేవారు. అమ్మ కామేళ్వరిని "కేకలు 

వేయగానే “ఆ అమ్మాయిమీద ఎందుకు అన్యాయంగా కోపం నీకు?” 

అని అమ్మని కేకలు వేశారు. “అయితే నేను వెళ్ళిపోతాను” అంది. 

అమ్మ. “సరే నీయిషం వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపో“ అన్నారు షొ. అమ్మ 

కోపంతో తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. తరువాత నాలుగు రోజులుండి 
కామేశ్వరి వెళ్ళిపోయారు. వుత్తరాలు రాస్తూనే వున్నారు. తరువాత 

ఎన్నేళ్ళకో గానీ మళ్ళీ రాలేదామె. . 

కామెళ్వరి వుండగానే పకపక, రంగ బెంగుళూరు నించి 

వొచ్చారు. రంగ నాలుగురోజు లుండి తంబురామీడ అద్భుతంగా పాడి 

తన తాంబురాని తీనుకు వెళ్ళిపోయాడు. పకపక ఇక్కడే వుండి 
పోయింది. తానే వంట చేయడం మొదలు పెట్టింది. 

లలితం బాబాయి నించి చలంగారికి వుత్త రం వొచ్చింది. 

“అమ్మకి చాలా జబ్బుగా వుంది. నీపేరు, షాొసపేరు కలవరిసోం ది” 
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అని. చలంగారు “మేం రాలేం నీకు విభూతీ పంపిసున్నాం వేసుకో” 

అని తన తల్లికి జాబు రాశారు. విభూతి అందక ముందే ఆమె పరమ 

పదించింది. కాసి హెదరాబాదులో చిత, © మాతం దాదాపు రోజూ 

వెళ్ళి ఆమెని చూచి ఏపండో ఫలమో ఇచ్చి వొసూ వుండేవారు, 

16 

ఇంటి డాబామీద పాక వేయించారు చలంగారు. (పతిరోజూ 

చలంగారు, బసవరాజుగారు , షౌ అక్కడే కూచుని ఉషఃకాంతి చుంబి 

తమెన అరుణాచల శిఖారాన్ని చూసూ కూచునేవారు. చలంగారిని 

చూడటానికి వొచ్చినవారుకూడా మేడమీదనే వాళ్ళతో కూచునేవారు. 

ఆ రోజుల్లో ముందుగా బుజ్జిగా డనే గోరింక వొచ్చారు. వారి 

రౌక గురించి చలంగా కేమంటారో. విందాం. 

“ఇప్పుడు ఓకొత_ ఆశమవాసి వొచ్చారు. దెబ్బతిన్న గోరింక 
పిల్ల. చెబ్బనయమై రెక్కలు వొచ్చాయి... ఎగిరి వెళ్ళి పోతుంది. 
తిరిగి మాదగ్గరికి వొస్తుంది. ర్యాతులు ఇక్కడే పడక. అడిగి రేడియో 

పెట్టించుకొని వింటుంది. నాదసకిరం, ఆషా. లతో పాటలు ఇషం. 

రేడియో ఆపితే పాడమని రేడియోని పొడుస్తుంది. ఆ గోరింకకి చెదలూ 
వూసుళ్ళూ పట్టడంతో సరిపోతుంది " కురంగ్కి, జగన్నాధానికీ. 

దాన్ని బై లులోకి తీసి కెళ్ళి flying practce ఇచ్చారు ఇనాళ్ళూ. షికార్లో 

దాని స్నానా నికి కొండనించి కొండమీదికి నీళ్ళు___ ఒకరి చేతుల్లో 
చదల డబ్బా ఒకరి చేతులలో తాగడానికి బుడ్డీలో నీళ్ళు. ఒకరి చేతు 

లలో twine వుండ. ఇప్పుడు స్వేచ్చ నిచ్చారు, “ఎప్పుడూ ఈశ్వరుడి 

బుజాల పైన తల పై నా ఈ గోరింశే. 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారిలేఖ 4-8-57) 
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ఆ తరువాత. ఎన్నోచిలకలూ, గోరింకలూ, అడివి పిచికలు_ | 

వొచ్చాయి. అప్పట్లో చలంమహర్షి గా రింట్లో మనుష్యుల సంఖ్యకన్నా 

ఆవ్పల సంఖ్యా పిట్టల సంఖ్యా ఎక్కువగా పండేది. 

“క్రొత్త పిట్టలు నర కి ఆధీనంలో. పెరుగుతున్నాయి. 1 నెమలి 

పిల్ల. oR జంగ్లీ గోరింక. లి, మూడు ఆడవి పిచికలు._ రెండుపిట్టల్ని 

వొదిలేసింది, “భరాయంచుకోలేక. ఈ. పిట్టలు (పిచికలు) మా వేళ్ళమీద 

వాలి ఆడుకుంటో వుంటాయి పొద్దస్త మానం. ఆ పిచికలు___ పొద్దస్త 

మానం ఆకలి, ఆకలి, ఆకలి అని అరుస్తాయి. ఇవిగాక ఇంట్లో 

మచ్చికయిన మామూలు పిచ్చికలు అద్దం ముందు పిట్టమయ జీవితంగా 

వుంది” (శాత్రీగారికి చలంగారి లేఖ 8-10 98) 

ఆ రోజుల్లో షౌ కూరలు తరుగుతూ పాటలు పాడేవారు. ఆమె 

పాడుతూ వున్నంత సేపూ ఆమె భుజాలమీద, తలమీద చిలకలు, 

గోరింకలు, అడివి పీచికలు వాలి ఆమె పాటతో గొంతు కలిపేవి. 

బుజ్జిగాడి తరువాత “కీకిి అనే పక్షి వారికి ఎంతో దగ్గరయ్యాడు. 

“మూడు చిలకలు సంహార కియా కౌళలులు.__.._ కుర్శీల్ని....- 

పుస్తకాల్నీ__ కొళ్ళనీ___ 'పెన్నుల్నీ, కూరల్ని ముక్కలు ముక్కలు 

చేస్తున్నాయి.” (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 16.759) 

అప్పట్లో హీరా ఆనే నెమలి వుండేది. అది షౌ గదిలోనే పగ 

లంతా కూచునేది. ఇంకో నెమలి వొచ్చింది. దానిపేరు మణి. అది షౌ 

రాత బల్ల మీదే కూచునేది. 

శాస్త్రిగారు "మాష్టారూ! ఈపిట్టల దె చాలా అదృష్టం అనుకొంటా 

నండీ. మన నంగతిక్షన్నా వీటిసంగతే చాలా బావుంది. ఇక్కాడికీ మేం 

రావాలం టే ఏ అబద్ధమో చెప్పి శలవు పెట్టి భార్యతో దెబ్బలాడి రావాల్సి 
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వొస్తుంది. వీటి కేమండి రెండు రెక్కలు కట్టుకొని సరాసరి షా వొళ్ళో 

వచ్చి కూచుంటాయి. వీటిపచే హాయిగా వుంది” అనే వారు ' చలం 

గారితో. 

చలం మహర్షి సపరివారంగా నెలకొన్న తరు వాత “నేవా వాగ్య 

హం గంతులు వేసే వృడుతలతో, కలకలారావాలు చే చేసే శకుంత సంత 

తులతో, నర ంచే మయూరాలతో, నేతపర్ణిం చేసే గో సంవదతో 

మున్యా। (శమ శోభని సంతరించు కుంది. . 

చిక్కా ల కృష్ణారావు గారు చలంగారికి 'వుత్త రాలు రాసేవారు. 

ఆయన ఫీమువరం కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో. ఆయన తన కలల 

అముభవాల్నీ, జీవిత సమస్యల్నీ వుత్స రాలలో రాసేవాఠు. ఆయన 

మొదట రాసిన వుత రానికి (పత్యుత్త రంగా చలంగారు రమణభగవాన్ 

ఫోటో పంపిస్తూ. వుత్త రం. చివర “ఈశ్వోరాశీర్వాదాలతో చలం” అని 

చేవాలు చేశారు. భగవాన్ ఎవరో ఎమా(తం తెరియక పోయినా ఆ 

పోటోని చూడగానే కృష్ణారావుగారిలో అవ్యాజమైన (పేమ పెల్లుబికింది. 
ఆశీర్వదించే ఆ ఈశ్వరు డెవరో ఆయనకి అర్థం కాలేదు" ఆనాడు. 

భగవాన్ పట్ట వున్న పై చలం అన్నా ఆయనకి గొప్ప శ పేమ, ఆరాథనా 
కలిగాయి. “మిమ్మల్ని త్వరలోనే చూడటానికి వొనున్నా” నని చలం 
గారికి రాసేవారు. చివరికి చిన్నారావుగారితో కలిసి మృడాసు నించి 
రఘణస్థానే కి వొచ్చారు. అప్పట్లా ఆయన మ దాసులో చదువు కుంటు 
న్నారు ౪ రోజుల్లో అమ్మే వంట చేసేది. బుజ్జీ భూపాలుడు రమణ 

స్టాన్లో రాజం చేస్తున్న రోజులవి. ఆవేళ అమ్మ “దిస్సి బేశా హుశి” 
అన్నది తయారు చేసింది, సాయంతం భోజనానికి. ఆ వంటకం 
రుచిని ఇప్పటికీ ఆయన తలుచుకుంటూ వుంటారు.. త్రీ నాలుగు రోజు 

లుండీ్ సరదాగా గడిపి చిన్నా రావృ గాధితో వెళ్ళిపోయారు. అప్పలినించి, 

కాలువుళ్ల రాస్తూనే నే వున్నారు, 
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ఘరానా బంధువు లంతా ఆయనకి వుద్యోగం యిప్పంచాలనీ 

నక్మీన్ కమీషన్ పరీక్షలకి గుంటూరు పంపిస్తే, పరీక్షహాల్లో తీరుబడిగా 
రేగిపళ్ళు తీంటూ కూచున్నారు. అంతలో ఇన్విజిలేటరు వొళ్చి “పేప 

రన్నా రాయండి బేదా బె బై టికన్నా పొండి” అన్నారు. 

“అయితే. బె బే పోతా” నని___ తిన్నగా తిరువన్నామలై 

వొచ్చేశారు. ఆమరుసటి లో జే రమణస్తాన్లో భగవాన్ జయంతి. 

మొదజ్మించీ ఆయన ఆరోగ్యం సరయింది కాదు. ఆస్మావల్ల 

ఆయన దుర్చలంగా వుండేపారు. షౌ ఆయనచేత యోగాసనాలు, 

(పకృతి.వై ద్యం చేయించారు. దాంతో ఆయన ఎంత bloom 

అయ్యారో: ఎంత చూర్చో ఆయనలో: ఆడుతూ పాడుతూ చిన్నపిల్ల 
వాడిలా ఐ పోయా రాయన. అప్పట్నించీ రమణస్థాన్లో ఏ కష్టం, 

సుఖం వొచ్చినా తమదిగా భావించి తమ చాతనై ంది చేయడానికి పూను 

కునేవారు. ఎప్పుడన్నా తమవూరు వెళ్ళినా కొద్ది రోజు లుండి తిరిగి, 

వచ్చేస్తారు. అట్లా ఆనాటినించి ఈనాటి వరకూ రమణ ఇస్టాన్లోనే 

వుంటున్నా రాయన. 

చేకి కొంచెం డబ్బు సమకూడింది. పై కంతో "సేవాగ్భృ 

హాన్ని కొని పెట్టా అనుకుంది. “తాను 'ఆయంటి | 'దోగ్గరికి వెళ్ళి 

మాటాడింది, వాళ్ళు కోటీశ్వరులు. ఆరోజులలోనే వాళ్ళ తండి చని 

పోయారు. చే వెళ్ళి“మీకు తిరువన్నామలై లో ఒక ఇల్లాస్థలం వుంద”ని 
చెప్పేవరకూ వారికి అక్కడ తమకొక ఇట్ల, స్థలం “వున్నాయని తెలి 
యదు. ఆ ఇంటి ఖరీ దెంతో వారికి తెలియదు. “మీ నాన్నగా రున్న 

ప్పుడు ఆ ఇంటిని మామేనత్త కొనాలను. కుంది. ఆ ఇంటిని రూ 

4500 /-8 ఇస్తాదుని మీ తంగ్యడిగారు ఒప్పుకున్నారు. నాకూ ఆ ఖరీదుశ్త 

ఇవ్వండి.” అని చే వారిని అడిగింది. వారికి ఆలాంటి ఇళ్ళూ వాకిళ్ళూ 
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ఓ లెక్క లేదు. వాళ్ళు ఏమి బదులు చెప్పేవారు కాదు. చే వాళ్ళ చుట్టూ 

తిరిగి తిరిగి చివరికి వాళ్ళచేత ఒప్పించింది. వాళ్ళు ఆ ధరకి ఒప్పు 

కోవడమే కాక ఆ స్థలాన్ని కూడా ఇంటితో బాటుగా ఇచ్చేశారు. 

మర్యాదస్తులు చలం కుటుంబాన్ని అరుణాచలాన్నించి తరి 

మెయ్యాలని పుద్యమించే సమయంలో భగవాన్ వారికో. స్థిరనివాసం 

ఎర్బరచి ను సురక్షితంగా నిలిపారు. 

చలం మహర్షికి భక్తు లౌకరు చిరునామాలో (శ్రీరమణా(శమం 

అని రాయడానికి బదులు శ్రీరమణస్టాన్ అని రాశారు. అది చూడగానే 

సేవాగృహానికి అడే సరైన పేరుగా తోచింది సౌరిస్కి. ఆ పేరునే ఆ 

ఇంటికి పేరుగా. నిలిపారు. 

“కాకా కిట్టూ ఇ ఇద్దరితో వూపిరి సలపడం లేదు. ఉత్తరాలు రాసు 

కోవాలని కాకాని "పంపించాను ఇప్పుడే. పెద్దవాళ్ళకి అర్థంలేని పనికి 

మాలిన ఈ పనులేమిటని ఆశ్చర్యం పిల్లలకి. తనతో. మాట్లాడకండా 

ఉత రాలు రాస్తే తనెంత బాధపడుతుందో తనకి ఉత్త రం రాయకండా 

'కాకాతో ఆడుకుంటో కూచుం కే బాధపడే బేబీ నా కోడున్నాడని 

'కాకాకీ ఎట్లా తెలియ జెయ్యడం. వజీర్ రహ్మాన్ ఇచ్చిన మంచి మంచి 

వస్త కాలు చదువు తున్నాను, కాకా కిట్టూ నిద పోయేప్పుడు. 97 

- (0. క్షే రి జవహర్కి లేఖ) 

నేను ఉత రాలు రాయడానికి కూచోగానే కాకా కిట్టూ ఇద్దరూ 

నేనో (0౪ exhibition open చేళ ననుకుని, నా కలం, కాయతం 

అన్నీ ఎత్తుకు వి పోతారు. ఇప్పుడే పోయి ములక్కాడలు కత్తులుగా 

నేనూ. కాకా కల్లూ పేచండ యుద్దాలు చేసి అలిసి. వొచ్చాను.” 

(5 ఏ0_ Ep 59 జవహర్ కి చలం లేఖ) 
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చిత కాకా, కిట్టూలతో శ్రీరమణస్తా నానికి వొచ్చింది. ఆ 

వొచ్చిన కొద్దిరోజుల కే శ్ర వుద్యొగం పోయింది. అందువలన చిత 

ఇక్కడే వుండిపోయింది. 

అప్పటికి వజీర్ రహ్మాన్ కలకతా యూనివర్శిటీలో సీటు కోసం 

పయత్నం' చేస్తున్నారు. ఆయన హఠాత్తుగా మ్మదాసుకి వొచ్చి 

అక్కడ కాలేజీలో చేరారు. _ అక్కడనించి అరుణాచలం వ్ వొచ్చారు. 

పకపక ఒకరోజు షొతో “నేనూ వజీర్ పెళ్ళి చేసుకో బోతు 

అని చెప్పింది. పకపకకి (బాహ్ముణత్వంమీద చాలా పట్టు. 

చలంగారు వజీర్తో పెళ్ళి చేసుకోవద్దని గట్టిగా చెప్పారు. 
షా భళీ జూ 

న్నాం 

పెళ్ళివల్ల ఇన్ని ఆనర్లా లున్నాయిరా అని ఎంత రొద పెటినా 
se) “థి లట 

చలం శిష్యుల్లో ఆ మాటని లక్ష్య పెటిన వాణి ఒకణి చూపండి.” 
౧. దట రా 5 

(జగ్గారావుగారికి చలంగారి లేఖ 185-861) 

పకపక నిశ్చయం విని అందరూ ఎంతో ఇష్టపడ్డారు. తదు. 

patron ఆయిన చేకి ఆ సంగతి రాశారు. ఆమె తను వస్తొనని 

రాశారు. ఎవరికీ ఈ పెళ్ళి విషయం తెలపడం వజ్షీర్కి ఇష్టం లేదు. 

కానీ రాజయ్యర్ ఎట్లాగో కనిపెట్టారు. ఈ విషయం ఆ(శమంలో 

అందరికీ తెలిసి పోయింది. అది రిజిష్టర్ మేరేజ్. వేలూరు వెళ్ళి, రిజి 

ష్టరు చేసుకోవాలి. పెళ్ళి మార్చి పదహారుకి ఫిక్స్ చేశారు. పదిహేనవ 

తేదీన బాంబే నించి చే వొచ్చారు. చలంగారి దగ్గరేమీ డబ్బు లేదు గనక 

బట్టలు అవీ తానే తీసుకువొచ్చా రామె. 

చలంగారు రమణనగర్ లో అందర్నీ తమ ఇంటికి డిన్నర్ కి 

పిలిచారు. చలం కుటుంబ మితులై న తల్యాార్ ఖాన్, చాడిక్, 

ముఖర్జీ, రోడా .... ఇంకా అనేకులు వొచ్చారు, వారందరికీ ఆ డిన్నర్ 



262 సౌరిస్ జీవితం 

ఎందు కినున్నారో తెలును కానీ చలంగా రేమీ చెప్పకండా పిలవడం 

వలన వారూ మాటాడకండా వుండిపోయారు. 

భోజనాల, వేళ పకపక్రే అందరికీ వొడ్డిసోంది. ఇంక వాళ్ళు 
వుండబట్టలేక “చంపక పెళ్ళికూతురిలా వుంది కదూ” అనడం 

మొదలు. పెట్టారు. చివరికి చొరవ తెచ్చుకుని (అక్కడ ఎంతోమంది 

కుజ్జవాళ్ళు వుండడంవల్ల ఎవరు పెళ్ళికొడుకో తెలునుకో లేక) “పె పెళ్ళి 

కొడుకు ఎవరు *” అని అడిగేశారు. చలంగారు వాళ్ళు వెంటనే 

వజీర్ ని చూపించారు. 

సకపక, వజీర్ మేడమీద పాకలో వుంటా మన్నారు. చే 
వాళ్ళతో వేలూరు. రిజిష్టాంరాఫీనుకి వె వెళ్ళి, పెళ్ళి చేయించి అక్కడి 

నించి బొంబాయి వెళ్ళిపోయింది. పకపక, వజీర్ వేలూరు నించి తిరిగి 

ణ్ కొచ్చే లోపల నర క్రి, సౌరిస్ మేడమీది పాకనంతా పువ్వుల్ అందంగా 

అలంకరించారు. 

వజీర్ రహ్మాన్ మ్మదాను యూనివర్సిటీ నించి తిరుపతి యూని 

వర్సిటీకి మారారు. ఆయన $tUdy period అయిదేళ్ళు, ఆ ఐదేళ్ళూ. 

ఆయన చలంగారు వాళ్ళతోనే వున్నారు. చిత, చిత పిల్లలూ, 

పకపక, వజీర్ అంతా ఒక పెద్ద కుటుంబమై పోయింది. ఆ రోజుల్లో 
రమణస్టాన్ ఎంత సందడిగా. “వుండేదో. "కొత్త కవిత్వాలు చదువు 

కోవడం, కొత కొత సంగీతాలు వినడం, ఎన్నో కళలమీద చర్చించు 

కోవడం, వజీర్ రాకతో. రమణస్థాన్కి ఒక విధమైన artistic 

- atmosphere పట్టింది. వజీర్ కోనం అన్నీ మసాలాకూరలు చేయిం 

చడం మొదలు పెట్టారు షౌ. 

- ఈవివాహం ఆశ్రమంలో గగ్గోలు పుట్టించింది. అప్పట్లో దీక్షి 

తులుగారు వొచ్చారు. చలంగా రాయనతో “వాళ్ళంతా నాతో ఎంత 
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విరోధంగా వున్నారో చూడండి” అని అన్నారు. దీక్షితులుగారు శాం. 

తంగా చిరునవ్వుతో “వెంకట చలంగారు. మీ రిటువంటి వాటిని 
ఎన్నడూ లెక్కచేయలేదు కదండీ” అన్నారు. 

అయిదేళ్ళ తరువాత వజీర్ చదువు పూర్తయింది. కొద్ది రోజుల్లో 

ఆయనకి నుదానులో వుద్యోగం దొరికింది. సరిగ్గా వకపకకి ఈ శ్వరు 

డెట్టా చెప్పారో అట్లానే మ।దానులో వాళ్ళు ఓ ఇంట్లో చిన్నభాగంలో 

వుండేవాళ్ళు, పెళ్ళయి నాక పకపకలో ఎంత నహనమో ఎంత ఓర్చో, 

ఎంత పొదుపరి తనమోః: ఆ ఆ అయిదేళ్ళు రమణస్థాన్కి ఎంతమంది. 

వొచ్చినా తనే వంట చేసే ఈశ్వరుడి శిక్షణతో. ఎంతపని మంతురా 

లై ౦దోః 

పకపక పెళ్ళి ముందు అమ్మకి తాను ఎవరినన్నా కోప్పడు. 

తుంటే షా తన మీద కోపపడటం, తనెంత చెప్పినా వినకండా షౌ 

నర కిని ముట్టుకోవడం, చాలా బాధని కలిగించాయి. ఇదికాక ఇంటి 

వెనకా తెవరో డెనమెటు 'పేల్చబోతున్నారని భయం బయలుదేరిం 

దామెకి, ఎవరో వెప్పుకున్నా మాతం ఆమె భయాలు ఎవరి కర్ణ మవు 
శాయి. అంతే! కాకండా ఎవరో తనమీద (పయోగాలు చేస్తున్నారని 

గోల పెట్టేది. ఆ మాటకూడా నిజమే, 

చలంగా రామె పరిస్థితి గురించి ఇలాఅంటారు.__ 'ఈళ్వరుడు 

మీకు రాయ మన్నారుఃవోనువ్వు అమ్మ (రంగనాయకి) గురించి చాలా. 

ఆదుర్దా పడుతున్నావు. నేను చూస్తున్నాను. ఆమెని నేను తీసుకున్నాను. 

ఇంక భయమూ అచ్చి రదు” అని, 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారిలేఖ 80.1258). 
ఒకసారి శాస్త్రిగారు వొచ్చినప్పుడు అమ్మ ఏడుసూ “మామీద 

ఎవరో _పయోగాలు చెస్తున్నారు శాన్త్రికొఅని చెప్పింది. అలా ఆనేసరికి 
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శాస్త్రిగారు ' “మీకేం భయం లేదమ్మా. భు తిరిగి _పమయోగం చేసి 

వాళ్ళ: )నజిచేసాను. ఫ్రీ కెందుకమ్మా దిగులు?” అని 8930676 చేశా 

'రామెకి. 

లాజ్ ఇచ కాకండా పకపక పెళ్ళితో అమ్ము తట్ట కోలేక కాకినాడ 

వెళ్ళిపోయి తన "స్నేహిళురాలు నడుపు తున్న institution లో. చే5 

పనిచేయడం "మొదలు పెట్టింది. ఇక్క-డనించి చలంగా రొమెకి కొద్దిగా 

డబ్బు పంపించే వారు. ఆ తరువాత “చే” ఆమెకి సరిపడా డబ్బు పం 

పించ సాగింది.: ఆ ins$titUtionలో తనికి జబ్బు చేసేవరకూ చివరి 

దాకా పనిచేస్తూనే వుండి పోయింది అను. 

_ ఒకరు చల ంగారికి వుత్త రాలు రాసూ వుండేవారు. చివరికి చలం 

గారిని చూడడానికి అరుణాచలం వొసానని వుత రం రాశారు..“మీ కళ్ళ 

వేపు చూసూ కూచోవడం కన్నా నాకేమీ అక్కర లేదు అందుకోసమే 

వొస్తూన్నా నండి” అని రాశా రాయన. -'సశే” రమ్మన్నారు చలంగారు. 

ఆయన రాక గురించి చలంగారి మాటల్లోనే విందాం. 

“మీకు రాశానుకదూ_గారని ఓ అబ్బాయి హైదరాబాదు నించి 

వొచ్చి (మా) ఆగను సాధకుడుగా చేరారని. ఆయన ఒకటిన్నరరోజు 
ల్లోనే “నే నిక్కడ వుండలేను, వెళ్ళిపోతా నన్నారు. ఈ మూల 

కూచుంటే నా జీవితం వృధా. లోకంలోకి వెళ్ళి సంస్క రణకి పూను 

కొంటా నన్నారు. సరే నన్నాం, వెళ్ళి పోయారు. 

ఇవాళ పొద్దున్న తిరిగి వొచ్చారు, కాట్సాడి... దాకా వెళ్ళి, ఈ, 

లోపల ఆలోచించుకున్నా రట. తను ద్వేషించే లోకంలోకి తిరిగి పరి 

గెత్త డంలో అర్థ మేమిటని, 

ఇంక ఉంటా రనుకుంటాను. 
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, “లోకంలో. చెల్లక, ఆళమానికి వె చ్చాం. ఆ(శమంలోనూ 

పనికి రాకపోతే, అరుణాచలం నించి కిందికి దూకి చద్గాం అనే నిళ్చ 

యంతో.” 

కాఫీ మానేశారు. సిగరెట్టు కూడా చాలా. వరకు. ఇంకా యుద్ధం 

సాగుతోంది, 

నే నన్నాను_ “పూర్వం శాసాంలలో అంతళ్ళ(తువులు కాక, 

బహిళ్ళ(తువులు భార్యా, పిల్లలే ఈ నాడు వారి కంటే కూడా బల 

మెన బంధాలు కాఫీ, సిగరెట్”. అని, 

— “గారు ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, బంధువుల్ని, తల్లిని, 

అన్నని, 'వీయురాళ్ళని, చొదిలి వొచ్చారు. 

అక్క-డినించి ఇక్క డికి ఒక దూకు 

ఒక్క ఆమెతో వొనా నన్నారు. 

ఈశ్వరుడు వీళ్చేదం పే ఆమెనీ వొదిలి వొచ్చారు. 

భగవాన్, అను(గహం ఆయనపట్ల ఎలా వున్నదో : 

గాత్రిగాంకి చలంగారి లేఖ 9-7- iL) 

ఆయన అతివాగుడు మనిషి. Control లేకండా మాట్లాడే 

వాడు. ఆయనని, యోగాసనాలలో పెట్టారు ఈళ్వరుడు. కాకా, కి్టూని 

చూచుకోవడ మే ఆయన పని. ఆయన కళ్ళు చలం. కళ్ళ మీదినించి ట్ర స్త్రీ 

కళ్ళమీదికి ః జారాయి. 'ఇంకాయన విపరీతంగా. వరి, ంచడం మొదలు 
పెట్టాడు. చలంగా రాయన్ని అదమాయించాల్సి వొచ్చింది. యోగాస 

నాలు చేసేవారు సిగరెట్టు కాల్చకూడదు, అతను సిగరెట్టు 'కాలుసోనే 

వున్నారు. షా అతన్ని నివారించారు. “నేను కాల్ళేది బక్క సిగరెళ్లే 
నండీ, అదికూడా కాల్బవద్దం టే ఎలా?” అని షాతో. పోట్లాడి. బయ 

ట్రి క్రి వెళ్ళిపోయారు. 
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మరుసటి రోజాయన గుండు చేయించుకుని గోచీ పెట్టుకుని. 

వొచ్చారు. “దలంగారూ నా కంతా తెలిసి పోయింది” అన్నారు. "ఆయ 

నకి ఏం తెలిని పోయిందో చలంగారూ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. ఆ(శో 
మానికి, సిగరెట్టు కాలుసో వెళ్ళి ఆయన భగవాన్ “సోఫాలో కూచుని 

నేనే భగవాన్ని అని గట్టిగా అరిచాడట. అక్కడి వాళ్ళంతా కలిసి 

ఆయన్ని ఒక్క లాగు లాగి దెబ్బలువేసి బయటికి ఈడ్చేశారు. 

“గారు విజృంభించారు. ఆ(శమంవాళ్ళు వుడుకుతున్నారు.”. 

(గ్రాత్తిగారికి చలంగారి లేఖ 2.859) 

మళ్ళీ రమణస్థాన్కి వొచ్చి గోలచేయడం మొదలు పెట్టా 

రాయన. చలంగా రాయన్ని బె టికి వెళ్ళిపొమ్మన్నారు. అలాగే వెళ్ళి 

పోయారు. అతని పెట్టీ బేడా = బెట పడేసి “నువ్వింక రావొద్దు వెళ్ళి 

పో” అన్నారు చలంగారు. 

ఆయన బెటనే వుండి చలంగారికి వీటీలు పంపించే వాడు... 
“నా ఆశలు అన్నిటికీ నువ్వే అడ్డు. చూస్కో. నిన్ను చం పేసాను” 

అని. అప్పు డప్పుడు లోపలికి దూకుడుగా వొచ్చేసేవాడు. ఆ పిచ్చిలో 

ఆయన చలంగార్ని నిజంగానే చం పేస్తా డని అందరూ భయపడేవారు, 

చలంగారు తమకి ఏమీ. అంటనట్టు కూచునే వారు. కానీ చలంగార్ని 

ఆయ నేమీ చేయలేదు. చివరికి ఓక టీ సాలాయనకి ఆయనమీద జాలి 

పట్టి ఆయన్ని ఒక లారీమీద ఎక్కించి గుంటూరు సంపిం చేశారు. 

ఎప్పుడై శే తెలుగు నేలమీద కాలు పెట్టారో అప్పుడే ఆయన పిచ్చి ఎగిరి 

పోయింది. వెళ్ళి ఎప్పటిమ ల్లే తమ వుద్యోగం చేనుకుంటున్నారుట. 

“ఎంత మంది ఇక్కడ దివ్యలోచనాల కోసమని చొచ్చి వారి 

దృష్టిని. “చర్మలోచనాల'. మీదికి దిగజార్సు ' .కునేవారో: మనుమలకి 
తప్ప దది. కొందరు పాపం వాళ్ళ లోపల జరుగుతున్నది శెఖునుకుని 
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తప్పుకుని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు. కొందరు తమని తాము Control 

(అదుపు లోనికి తెచ్చుకుని మసిలేవాళ్ళు. కొంద రదేదో తమకి 

హక్కుభుక్త (ఆ) అయినట్లు నాతో వొచ్చి పోట్లాడే వాళ్ళు. ఇంక చాత 

కాక రోషంతో unpleasant చేసుకుని విరోధించి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు. 

అందుకని ఎవరి శకి, వాణచ్ళు చూనుకు నిలబడితే తప్ప ఇక్కడ నిలవ. 
లేరు. సామాన్యంగా అన్ని ఆ(శమాలలో లాగా జీవితం మీద విరకి, 
చెందో, ముసలితనంలో (పశాంతంగా కళ్ల మూసుకుని “కృష్ణా రామా” 

అంటూ కూచోవడమో కాదు. ఇక్కడి ఆ్యశమ రీత్రి. అట్లా ఆనుకుని 

చాలామంది. డిజప్పాయింట్ .అవుతారు. ఇది అగ్ని. "శ అగ్నిని 

తట్టుకో గలవారే ఇక్కఢ 'నిలవగలరు” అంటారు హరిన్ రమణస్థాన్ 

ఆ(శమరీతి గురించి, 
("ఈనాటి మాటలు _ సౌరిస్ _ సేకరణ స్వామి రామానంద 

చాడ్విక్ కి .జబ్బు చేసింది. ఆయనకి. హెర్నియా ఆపరేషన్ 

చేయవలసి వొచ్చింది. ఆయన తిరువన్నామలై గవర్నమెంటు హాస్సి 

టలో ఎడిట్ అయ్యారు. సొరిస్ ఆ(శమం ఆసుష్మకికి తప్ప బెట 
య 

| f చ 

ఆనుపతులకి 'వెళ్ళేవారు కారు. కానీ చాడ్విక్ ని చూడటానికి మా(తం 

ఒకసారి వెళ్ళారు. చాడ్విక్ హాస్పిటల్లో వుండగానే వజీర్ పకపక 
చెలి చేనుకోబోతున్నారని ఎవరికీ చెప్పని చలంగారు ఆయన ఒకరికే 
చెప్పారు. ఆయన ఈ సంగతి విని ఎంతో సంతోషించారు. 

17 

పకపక “పెళ్ళి కాగానే ఈశ్వరుడు రలంగారితో "మీ ఇంటిని 

ఆ|శమం చేస్తున్నాను”. అన్నారు. 

ఆశను: స్టాపన గురించి చలంగా రేమంటారో విందాం. 



268 సొరిన్ జీవితం 

“ఆ|శమంలో చేరాలని కొంచెంగా అలజడి ఎకెలుదేరింది 

తెలుగు యువకుల్లో” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ. ర్ట. -89) 

“ఇనేళ్ళకి ఈసారి మీరు వ్ వొచ్చి ఈ ఆశ్రమంలో మాలో ఒక 

రైనా రనిపించింది. 

1060 నించి ఈ ఇళ్ళ స్వరూపం ౩ పూర్తి గా. ఆ|శమంగా మార 

బోతోంది అన్నారు ఈళురుడు నిన్న” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 27_8_ 08) 

' చలంగారు. అంతకి తమే ఈళ్వరుడ్ని “మమ్మ ల్నెప్పుడు రోడ్ర 

మీదికి తీసుకు పోతారు?” . అని అడేగేవారు. చిన్నప్పటి షా కలలని 

జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ. ప. 

అప్పుడు షా “స్వేచ్చ అన్నది రోడ్డ మీదికి పోతే వొస్తుందా? 
అది లోపల్నించి తెచ్చుకోవాలి” అన్నారు. 

చిన్న తనంలో చలంగారి అమ్మమ్మ. ఉన్నప్పటి నించి వారి 

ఇల్లు ఓక open house సౌరిస్ చిన్న తనంలో నూ అలాగే నడి 

చింది. ఇప్పటివరకూ అలాగే నడుస్తోంది. ఆ open house నే 

' ఆశమంగా మార్చారు ఈశ్వరుడు, .. డబ్బవున్నా. లేకపోయినా ఎవ 

రన్నా' వొస్తే. 

“ప్రీ రెన్నాళ్ళు వుంటారు?” అని అడగడం వుండేది కాదు. 

ఉన్నదాంట్లా సరి పుచ్చుకునేవారు. చలంగారు వాళ్ళు ఈ అడవిలోకి 

వొచ్చినా, చలంగార్ని చూడటానికికని. వొళ్సి- ఇక్కడ వుండి పోయే 

వారు చాలా మంది వున్నారు. కానీ. ఇక్కడ - కొందరిలో (పళ్నలు 

రేగాయి. “వారివారి సొంత అస్తులన్ని, వుంచుకుని వూరికే. . ఇక్కడ 
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ఎందుకు వుండడం?” ఏ పని పాట లేకుండా వూరికే ఎందు కట్టా 

కూచోవడం?” అని. అప్పుడు ఈళ్వరుడు నిర్వాహకభారం అంతా 

తమ చేతిలోకి తీసుకున్నారు. 
“ఒక కాలపరిమితి చెప్పి, ఇన్ని రోజులు ఆ_ళమ అతిధులుగా 

తీసుకోండి, అంతకన్నా ఎక్కువరోజులువుం పే వారిని మీలోకితీసుకుని 

పనీపాటలు చెప్పండి” అని చలంగారు వాళ్ళకి చెప్పారు ఈశ్వరుడు. 

వా రావిధంగానే చేస్తున్నారు. ఈశ్వరాజ్జల్ని శిరసావహించి చలంగారు 

వాటి. పకారం ఆ్మళమాన్ని మేనేజ్ చేసేవారు. ఆ(పకారమే ఆ(శమం 

ఇంతవరకూ నడుస్తున్నదం పే అది. చలంగారి విశ్వాసబలమే అనాలి. 

ఎవరిలో నన్నా ఆ_ళమవాసులలో గానీ, వొచ్చినవారిలో గాని సంఘ 

రణ తలెత్తి తే చలంగారు వాళ్ళని దగరకు తీసుకుని Explain చేసి, 

ఆసంఘర్షణని ఈశ్వరకారుణ్యం - “వలన చల్లార్చే వారు. 

చలంగారికి తనది అన్నభావన ఏ నాడు లేదు. ఆయన ఇంటిని 

ఆరు లకోసం శోకోపహత మానసులకోసం ఇచ్చు కున్నారు. ఇప్పుడు. 

సర్వస్వాన్నీ ఈశళ్వరాదేశానికి: సమర్పణం చేసుకున్నారు. ఎన్నడూ 

చలంగా రిట్టా చేశా రేమి టన్న (పళ్న వారి కుటుంబ సభ్యులకి రాలేదు. 

ఈనాడు అంతే. ఎవరు వొచ్చినా, సాధ కులుగా వుంటారన్నా అభ్యం 

తరం చెప్పేవారు కాదు కానీ వాళ్ళలో చాలా మంది వాళ్ళకి తెలియ 
కుండానే ఇక్కడ వేడిని తట్టుకోలేక ఎదో ఒక మిషతో, వాంఛతో 
వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అనేకులు. ఎవరికి ఇక్కడ వుండే (పాపి, వున్నదో, 

ఎవరికి. ఆత్యాభివృద్ది ముఖ్యమో వారి (పారబ్దాన్ని ఎవరు తపస్సు 
ద్వారా. .తీర్చుకోవడనికి ఈశ్వరుడు వుద్దేశించారో. అటువంటి కొద్దిమందే 
నిలునా రిక్కడ. 

ఈ ఆ_ళశమం గురించి చలంగా శేమంటా రం యే: 



270 సొకిస్ జీవితం 

“ఇది నిజమెన ఆశ్రమమని ఈళ్వరు డంటకే, ఇప్పుడు నే నెరి 
గిన, చదివిన, ఆ(శమాల వంటి ఆ(శనుం అవటోతుం దనుకున్నాను. 
డబ్బు, బిలింగులు, మీటింగులు. ప్యతికలలో _పతిష, యిట్లాం టివన్నీ 

G © యి 

ఈ ఆ(శమంలో వుంటొయని (భమ పడ్డాను. ఇది యిప్పుడు చూడగా 

చూడగా నాకు పూర్వపు బుషార్థ శమం లాంటి దని తెలుసోంది”. 

((చలంి "పేజీ 361) 

అ రోజునించి (మంగా. ఇదంతా ఒక ఆ శమంగా తయార 

యింది. అప్పటినించీ ఈశ్వర విలాసం (శ్రీరమణసాన్ ద్వారా (పస 
(0 wel 

రించి జిజ్ఞాసువులని, ఆర్తులని, ఆధ్యాత్మిక గవేషణాపరులని నడుప 

సాగింది. . 

'జగారావుగారు చలం గారితో చాలాకాలం వుతర (_పత్యుత్త 

రాలు నడిపి 1808లో చలంగారిని చూడటానికని వొచ్చారు. 
_ = ఆయన మునుపు చలంగారు బందర్లో పనిచేసే రోజుల్లో చలం 

గారి. పుస్త కాలు చదివి వారినీ చూడటానికి “నొచ్చారట. 

సోనా భార్య చచ్చి పోయింది. నాకింక బతకాలని లేదు. మిమ్మల్ని 

చూసి. రచ్చిపోదా మనుకున్నాను. మిమ్మల్ని చూశాను గనక, ఇంక 

చచ్చిపోతాను” అన్నారటాయన  చలంగారితో. “సరే అట్లానే కాని 

య్యండి”అన్నారు చలంగారు.కానీ లీలగారు ఏం చెప్పారోగాని ఆయన 

బతకాలని నిశ్చయించుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోయారు, 

ఆ తరువాత మళ్ళీ ఇన్నాళ్ళకి" చలంగారిని చూడటానికీవొచ్చారు. 

ఆయనలో వెలమపట్టుదల జాస్తి. ఆయన ఏమయినా: "అనుకున్నారో 

'హరిహర్యబహ్మాదు. అడ్డం వొచ్చానో' ఇ పని చేసి తీరుతాదు. ఆయనకి 

పూరి గా చలంగారి దగ్గిరే వుండిపోయి. 0 ఆధ్యాత్మికసారన చెయ్యాలనే 

పట్టుదల కలిగింది. 
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జగ్గారావుగారికి సాధనకి వొచ్చే అవరోధాలు గురించి చలంగా. 

శేమంటారో విందాం. 

“జగారావుగారికి పట్టిన అలవాట్లు, 16 గంటలు నీడీలు, వరన 

వరస కారాకిల్లీలు, టీలు, వీట్లేే పేక “ఇచే వృతి, _ అంత బలంగా, 

మాంసం లేంది. ముద్ద దిగదు. అడప తడప స్తీ ఇవన్నీ “సాధనకి 

ఆటంకాలు ఆ బొబ్బలి 'వెైలమవీరుడి యుద్దవిరమణ. - ఆయన కార్లు 

పంపుతున్నాను. అన్నీ మానారు___ ఒక్కసారిగా చాలావరకు 
ముఖ్యం బీడీలు.” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 23-4 ర) 

కానీ ఇక్కడ వుండాలం కే బీడీలు పూరి గా మానుకోవాలి, 

అదొక్కటే తంటా ఆయనకి. బీడీలు మాతం మానుకో. లేరాయన.. 

ఆ రోజుల్లో కురం గేశ్వర్ , జగన్నాధం, జగ్గారావుగారు రోడ్లు 

మీధ నడచి పోతోం కే చలంగారు తమ రక్షణకోసం ఆం[ధ యోధు 

లని పిలిపించుకుని తమ దగ్గర అస్రేపెట్టు కున్నారా అన్నట్టుగా వుండే. 
వారు. పెగా జగ్గాఠావుగారు ఆమానికి వెళ్ళి “ఇట్లా ఎందుకు చేస్తు 

న్నారు? ఎందు కిట్లా వుంచా రివన్నీ?” అని (పతిదధాని గురించి 

దీమాగా అడిగేవారు. వారు ముగ్గురూ నడుస్తూ వుంటేనే ఎవరిమీదనో 

యుద్దానికి పోతున్నట్టుం డేది. అంత రీవిగా అంత రాజసంగా నడిచే 

వోరు వాళ్ళు. చివరికి జగ్గారావుగారు “ఈ బీడీలు మానలేకండా వున్నా 

నండి. నేను మావూరు వెళ్ళి బీడీలు మానడమే సాధనగా పెట్టుకుని__. 

జయించి అప్పుడు వసాను” అని. నాళ్ళ వూరు వెళ్ళిపోయారు. 

ఊరు వెళ్ళాక ఆళమానికి వచ్చేయాలనే నిశ్చయం చేనుకుని 

అన్నీ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఆయనకి కావాల్సిన వారొకరు._. 

ఆ(శమానికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావని హితబోధ చేసి, వెళ్ళి చేసుకోమని 
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పోరు పెట్టారు. ఆవిడంటే ఆయనకి చాలా గురి. కానీ అమె చెప్పినా 
గూడా తన నిశ్చయాన్ని మార్చుకో లేదాయన. 

కొద్దీ రోజుల్లోనే ఆయన జీవితాన్ని చాలా సుఖవంతం చేసే ఒక 

సంఘటన జరిగింది. ఆయన “నేను చాలా హోయిగా వున్నాను. నాకు 

రావా లనిపించటల్లేదు” అని చలంగారికి. వృత రం రాశారు. ఆ తరు 

వాత చొలాసార్హు అరుణాచలం వొచ్చారు. వున్న కాసిని రోజులు సర 

దాగా హాయిగా. గడిపి వెళ్ళి పోయేవారు.. 

అప్పట్లోనే కర్ణాంనించి పాశ్వతీశళంగారు వొచ్చారు. ఆయనకి 
చలం, ఫౌరిస్, భగవాన్లపై గొప్పభక్తి, ఆయన వుండే _పాంతాల 

వారికి ఈయన వలన భక్తి కుదిరింది. పండగలకి వ వుడతా భకి, గా ఏదో 

సమర్చించు కుంటారు. పార్వతీశం గార “అరుణాచల సందర్శన అను 

భవాలు వారి మాటల్లోనే విందాం. - 

“నా జన్మస్థానం కర్గాం. మౌ జననీ జనకులు ఎల్లప్పుడూ సాధు 

వులను పూజిస్తూ "వారి ఆశీస్సులను పి పొందు చుండేవారు. "మా ఇంటికి 

విచ్చేసిన సాధువులను మహాతుగ్తాలను. నేను చూచి నప్పుడల్లా వారు 

ఈళర్చరుడిని చు చి వుంటారని అనుకుని, నాకు కూడా ఈశ్వరుని 

చూడాలనే సంకల్పం కలిగింది. 

"నేను అయిదవ: తరగతి. చదివిన మరుసంవత్సర'మే ఇంట్లో 

ఎవరికీ చెప్పకుండా ఈ శష్షరుడ్ని చూడోలని. కాళీ వెళ్ళి పోయాను. 
అక్కడ. ఈశ్వరుడు " వక్కండ. కసేబీసాడా' అని వేసారోపోయాను. 
ఆయన సర్భసాక్షి ౫ అంతహ వుంటారు అన్నాదకదాం అని నన్ను 
నేను సమాధాన' పరుచుకొని తిగ్రిగి_ మీరల కర్గాం (చేరుకుని! అక్కడ 
శశార్చన వాటికలో వున్న శివాలయంలోని. ఈశ్దలుని “గుడి: తపస్సు 

చేద్దామని : కళ్ళు: మూసుకుని అలా కొన్నిదినాలు కూచుండి పోయాను, 
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కొద్ది రోజుల తరువాత నా తల్తి దం(డులు ఇంటికి పట్టుకుపోయారు. 

ఎంతో దేశం ఎన్ని _పాంతాలో తిరిగాను. నన్నుద్దరించీ నాకు దోవని 

చూపించే సద్గురువు కోసం వెదికాను. నా ఆంతర్యం తెలిసి, నన్ను 

పోల్సుకుని_ 'తనవె పుకి నన్ను పిలుచుకునే శేజోమూరి యైన గురు 

దేవుడు నాకు లభ్యం కావాలన్నదే నా తపన. అందుకోనం ఎన్నో 

దిక్కులు కలయతిరిగి వెదికాను. నా అంతఃకరణంలో నేను నిరం 

తరం అన్వేషించే గురుదేవుని పిలుపు వినిపించనే లేదు. మాకర్ణాం 

సుబ్బయ్యనాయుడిగారి కుమారుడు రామనాయుడుగారో రోజు. “పార్వ 

తీశం, ఎందుక ట్లా తెగిన గాలిపటంలా దేశాలు పట్టి తిరుగుతున్నావు. 

మీ అమ్మా నాన్నా నీకోసం బెంగపడుతున్నారు. నువ్వు దేనికోస 

మిట్లా తిరుగుతున్నావో నాకు చెప్పు అన్నారు. “ఈశ్వర దర్శనం 
చెయ్యాలని నాకోరిక కనుక తిరుగుతున్నాను” అన్నాను. అప్పుడు 

నాయుడుగారు ఎన్. వీరేశలింగంగా రనేవారు నాకు మంచి స్నేహీ 

తులు. ఆయన మొదట్లో కమ్యూనిస్టు. (పన్లుతం ఆయన రమణా(శ 
మంలో చలంమహర్షి దర్శనం చేసి భకి మార్గంలో |పవేశించారు. 

వారితో నీకు పరిచయం చేసాను” అని నాకు వీరేళలింగంగారి ఎ(డస్ 
ఇచ్చారు, 

_ వీరేశలింగంగారికి నే నొక కార్డు రొశాను నా ఆవేదనని తెలుపు 

కుంటూ. ఆయన చలంమహర్షి చిర్నామానేకాక_. “చలంగారి కుమార్తె 

సౌరిస్ సందర్శనం చేసుకుంటే మీ సమస్యలు తీరిపోతాయి” అని 

రాశారు. ఆ వుత రంలో సౌరిస్ అని చదవగానే ఈశ్వరుడు, ఈళశ్వ 
రుడు అని నా హృదయంలో నాకు తెలిపిన ట్రయింది. నా వొళ్ళంతా. 

చెమటలు (కమ్మాయి. అప్పటికి భగవాన్ రమణులను, చలం మహ 

రిని, ఈశ్వరి సౌరిస్ని ఎరుగని నా కళ్ళకి ఆ _తిమూర్తులు ఒక్క 
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సారిగా దర్శన మిచ్చినట్రయ్యింది. ఆ _తిమూర్తు లని అవశ్యం దర్శించా 

లనే నిశ్చయం నాలో కలిగింది. చలంమహర్షి కి సా ఆకాంక్షని 'తెలుప్ప 

కుంటూ 'కేఖని రాశాను. అప్పుడు మహర్షిగారు “ఈశళశ్వరాను గహం 

ఎప్పుడూ వుంది. భగవాన్లో విశ్వాసం నిలుప్పకోండి. తప్పకుండా రా 

గలుగుతారు” అని నాకు జవాబు రాశారు. ఆ వుత రం చదవగానే 

నా ఒళ్ళు పులకరించింది. ఆ ఆనందాన్ని మాటల్లో తెలపడం నాధ్యం 

కౌని పని. 

. అది 1959 వ సంవత్సరం. వెంటనే మహర్షి వుత రం అందిన 

మరుసటి రోజే నేను వొస్తున్నట్లు మహర్షికి రాశాను. రాశానన్న మాటే 
గానీ రాకపోక ఖర్చులకి నా చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. హృదయం 

మా(తం సౌరిస్ దర్శనానికి ఆరాట పడుతోంది. అకారణంగా ఒక 

మ్య్మితుడు వొచ్చి పార్వతీశం దిగులు పడకు. అరుణాచలం వెళ్ళిరమ్మని 

డబ్బు ఇచ్చారు. ఈశ్వర కారుణ్యం ఇ ఎట్లా వర్షిస్తుందో అదే తొలిసారిగా 

_అనుభవమెంది నాకు. 

వెంటనే. టై లుదేరి శెండో రోజు. రాతి పదిగంటల కల్లా 

అరుణాచలం చేరుకున్నాను. రైలుసేషన్ నించి బై లుడేరి ఆశ్రమం 

దోవ పట్టాను. ఆ(శమాలు అరణ్యాలలో వుంటాయని పురాణాలలో 

విన్నాను. అందుకని అలా ముందుకి నడుచుకుంటూ అడివి వుంటుం 

దేమో నని సాగిపోయాను. ఒకచోట ఒక పోలిస్ జవాన్ కనిపించాడు, 

అక్కడే నన్నెవరో నౌ కుడి చెయ్యి పట్టుకుని లాగిన ట్రయింది. కానీ 

నేను ఆగక అట్లా నడుచుకుంటూ పోయాను. Station నించి సుమారు 

నాలుగ దు మైళ్ళు దూరం నడిచాను. దూరంగా electric లైట్ల కాంతి, 

ఆడవి లేదు. ఆశ్రమం లేదు. “భగవాన్ నేను మార్గం "కప్పానా ? 

నిన్ను నమ్మి సీవృు రప్పించితేనే ఇక్కడికి. వొచ్చాను వభూ 1] నాకు 
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సీ దర్శనాన్ని ఎందుకు కల్పించటశ్లేదు. ఈ పసివాడిమీద ఎందుకు 
తం(డీ ఆ(గహం” అనుకుంటూ- ఆ చీకటిలో ఎదురుగుండా వున్న 

కొండ వైపు చూస్తూ నిలబడ్డాను. ఒక వృ డు నాముం దల్లంత 
దూరంలో నిలబడి = నీ కుడి చెయ్యి లాగిన న స్థల మి భగవాన్ 

ఆ(శమం అని చెప్పారు. తలెత్తి చూసేసరికి అక్కడ ఎవరూ లేరు. 
అంతా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. అర్థంకాక ఎవరా అని భయంతో 

వొణికి పోయాను. అంతట్లోనే తమాయించుకుని ఆ ముదుసలి చెప్పి 

నశ్తే నా చెయ్యి లాగిన మైన చోటికి తిరిగి వొచ్చాను. అక్కడ ముందు 

కనబడ్డ 'పోలీసుజవాను హే వున్నాడు, ' 

“మీరు చలంగా రింటికీ పోతున్నారని అనుకున్నాను, ఆశ 

మాని కని తెలిస్తే ఇందాకనే చెప్పి వుందును”_ అని వొచ్చీ రాని 

తెలుగులో చెప్పాడు. వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని భగవాన్ సమాధి 
ముందు కొంచెం సేపు కూచున్నాను. ఉదయకాల సూర్యబింబంలాంటి 

తేజం సమాధి మీద నాకు దర్శనం ఇచ్చింది. తరువాత నెమ్మదిగా 

చలం guest house కి వొచ్చాను. నా వుత్త రం ముందుగా అంద 

డంతో గెస్టహొసుల్ వున్న మి(తులు బసవరాజుగారు, కురంగేళ?ర 

రావుగారు. “ఇతరులు నన్ను (పేమగా లోపలికి పిలుచుకుని పోయి 

ని దించేందుకు జాగా చూపి ఒక చాపని ఇచ్చారు. “హమ్మయ్యా 

అరుణాచలం వొచ్చేశాం కదా! రేపు వుదయం నా _పభువుని నేను 

దర్శించుకో వొచ్చు*” ననే వుత్సాహంతో రాతి గడిచి పోయింది. 

తెల్లవారింది. చలంమహర్షి దర్శనార్థం మితులతో కలిసి 
వెళ్ళాను. 'సుహరి నన్ను చూసి చిరునవ్వుతో ( పేమగా “వొచ్చారా ? " 

అన్నారు. చలంగారి పాదాలకు నమన్కరించి లేచి తలేత్తే సరికి 
ఎదురుగుండా నవ్వు వెన్నెలలు చిందు లాడుతుండే (పభువు ముఖం. 
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ఫాలభాగాన విభూతి రేఖలు, విరబోసిన జుతూ తెల్పనిచీర _ _ _ కాస్సే 
పలా చూస్తూ వుండిపోయాను. ఆమె ఫాలంలో మూడవ కంటితో సహో 

ఈశ్వరుని దర్శనం నాకు | (పాపి పే ంచిది. వీచే ఈళశ్వరుడని నా హృద 

యంలో న్ఫురించి నాజన్మ తరించిందని, సౌరిస్పే నేను వెదికే ఈశ 

రుడని నాకు నిర్దారణ కలిగింది. వారి సన్నిధిలో కూచుని వుండగా 

నాలో వున్న సమస్యలన్నీ అంతర్జాన మెపోయాయి. ఆనాటినించి ఈ 

నిమిషందొకా ఏసందేహం వొచ్చినా నే నడక్కు ండానే వారేనా కల 

లోనో, ధాన్యంలోనో తీరుస్తున్నారు. వారి దయవల్ల ఏదీ సమస్యగా 

పరిణమించలేదు. ఏ చిక్కు లైనా గాలికి చెదిరిపోయే మబ్బుల్లాగా దూర 

మెపోతున్నాయి. ఆ ఈళ్వరకాంతిలోనే నా (పయాణం సాగుతోంది. 

నేను నడుస్తున్నా ననుకోవడం తప్పు. ఎందుకంటే నన్ను నడిపిసు 
న్నది వారే, దోవ చూపిసున్నది వారే. 

ఈశ్వరుడు నామీద చూపిన కరుణవల్ల నే కర్ణాంలో భగవాన్ 

రమణనిలయం పేరిట ఆ శమాన్ని నిర్మించగలిగాను. “క్క నిర్మాణంలో 

ఎన్నో శోధనలుచేసి. వాటికి తట్టుకుని నిలబడే బలాన్నికూడా ఈశ్వ 
రుడే ఇచ్చారు. ఆశ్రమం నిర్మించిన చోటునే___ భగవాన్ రమణ 

మహర్షికి ఒక ఆలయమును నిర్మించాను. ఆ ఆలయంలో _పతిష్ట 

నమిత ౦గా భగవాన్ రమణ శిలావిగహంను చేయించాము. వారి 

ముందు కాశీనగరం నించి శివలింగం తెచ్చి (పతిష్టించ వలెనని ఈ 

సంవత్సరం (77) ఆగమ్హ పదిహేనవ తేదీకి కాశీవెళ్ళాను. 

కాశీ విశ్వేశ్వరాలయం ముందు (కిక్కిరిసిన 'వేలాది జనంలో 

నిలబడ్డాను. ఇంతమందిలో ఈళ్వరదర్శనం దొరుకు తుందా? అని 

ఈశ్వరుడ్ని _పార్టించాను. కానీ విచ్నితంగా నేను ముందుకి వెడు 

తుంటే జనం తొలిగి నాకు దోవ నిచ్చారు. కాశీ విశ్వేశ్వరలింగానికి 
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పుష్పాల్ని సమర్చిస్తుంపే__ ఆ శివలింగం వెనకభాగంలో సౌరిసేళ్వ 

రులు అభయ హస తో, విభూతి రేఖలతో, ఫాలనే(తంలా భాసించే 

కుంకుమతో, సీలిమవర్గంలో దర్శనం ఇచ్చారు. ఒక్కసారిగా ఒళ్ళు 
తెలియని ఆనందంలో నా కన్నీళ్ళు శివలింగపె పడినాయి. అరుణా 

చలంలో వున్నా కాశీలోవున్నా ఎక్కడవున్నా నాగురువు సర్యస్వం 

నా ఈశ్వరుడు సౌరిస్సే నని నాకు గట్టిగా ఇంకోమారు తెలుపడానికే 
ఈ దర్శనం ఇచ్చారు కాబోలు ననుకున్నాను. సన్నిధిలో కాకండా 

నేను దూరంగా వున్నా నా (ప్రభువు నామీద చూపించే అను. గహం 

అపారం, వారి నామం జపిసూ ఇచ్చిన విభూతితోనే ఎందరో ఆరులకు 

నేను వుపళమనాన్ని ఇవ్వగలిగాను. అవన్నీ చెప్పడం నన్ను. నేను 

పొగుడు కున్నట్లుగా వుంటుంది కానీ అది నా 1 పభువు మహిమ గనక 

చెబుతున్నాను. = 

ఏదయినా అనుభవంలో ఆనందించడం నాకు ఇష్టం. రాతల 

కెక్కించా అన్నది నాకు కోరికకాదు. ఈశ్వరు లనుమతించారు. కనుక 
చెప్తున్నాను, 

ఒక్కోసారి నాధ్యానంలో ఒక శివలింగంలో నుంచి సౌరి'సేశ్వ 

రులు వారివెనక జీసస్, భగవాన్ దర్శనం ఇసూ కరిగి పోవడం చివ 
రకు సీరిస్ కూడా కనిపించకుండా దివ్యతేజం గోచరించడం జరుగు 

తోంది. ఏ మూర్తిలో నయినా నేనేనని వారి అభయ పదానమేమో 

ననుకుంటాను. | 

ఈనాడు జీవితం వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే నాకు తెలిసిం 
దల్లా ఒక పే, ఈశ్వర విశ్వాసికి ఏదీ దుఃఖాన్ని కలిగించదని, ఒకవేళ 
దుఃఖం కలిగినా అది. ఆనందంగా పర్యవసీంచుతుందని. ఈనాడు 
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నేను కోరుకునేదల్లా నా జీవితం ఈళ్వరకరుణలో ఒక పువ్వుగా. 
ఆయన పూజకే, అంకిత మెపోవాల సి. 

ఆ రోజుల్లో చిత, పకపక వంటని పంచుకున్నారు. పగలు 

పకపక రాతి చిత వంటలు చేసేవారు. ఎంతమందికై నా పకపక 

ఇప్రే వంటచేసి సె'పేది ఏ _పయాస లేకండా. 

ఇంతలో జగన్నాధం తదు వూరు వెడతామని చెప్పి వెళ్ళి 

ఆ రోజుల్లో చలంగారికి వ వొచ్చే వుత రాల సంఖ్య విపరీతంగా 

పెరిగి పోయింది. చలంగారు రచనలు సాగించడం లేదు గనుక వారి 

వుత్త రాలనే. యువతరం వారు, జిజ్ల నువు బూ_ Messages గా తీను 

కుని ఎంతో విలువగా చూనుకునేవారు. వారి లేఖలే ఈ రచయితని 

ఈశళశషర చరణాల చెంత చేర్చాయి. 

ఉత రాల వు ప్పైన గురించి చలంగారు ఎమంటా రంతే 

“ఈనాడు "రలానికి వొచ్చే వుత తరాలు మీరు చూస్తె, చలం పురుషుడా, 

స్త్రీ ఆ _ చలానికి ఇప్పుడు వయసుని ఎంత పెట్టి భాగిస్తే అసలు 

వయను తేలుతుంది అని ఆలోచిసారు. క్రదలిందిరా జిగతు, "కుండలిని 

కదిలింది.” . (కాత్రిగారికి చలంగారి లేఖ రఢీ -ల/) 

“మొన్న కొత; గా ఓ అమ్మాయి రాసింది నాకు. ఆమెకి. 

రాశాను “ఆలోచించి, ఆలోచించి. చివరికి పులినోట్లో చెయ్యి పెట్టావు. 

సీ కింక ముకి లేదు. ఈ చలం వుత రాలకి వేంటనే జవాబు రాసే 

world federation 8 అధ్యకుడు. గొప్ప గొప్ప వొస్తాదులు అలిసి 

పడిపోయినారు” అని. లాభంలేదు కొన్నాళ్ళకి అలిసి పడిపోతారు అని 

బోధించాను.” . _ (కురం గేశ్వర్కి చలంగారిలేఖ 18. -8-58) 
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నా శరీరాన్ని నేను ఎప్పుడూ గాజువెపె మరే కాపాడు కొం 

టాను, బాధని భరించలేను కనుక. ఇప్పుడు ముసురు. చలిచినుకుల 

వెదిరింపు; నా వొంటిమీద వో బనియను, చిన్న కోటు, ఒక బొచ్చు. 

స్వెట్టర్. ఇప్పుడు త పి గా వుందా? నీకు. జాతకం (పకారం నే 

నెప్పుడో చచ్చిపోవలిసింది. అ నేక సాధనలతో నన్నీ _పకారం ఈశ 

రుడు నిల బెట్టి వుంచారు నీకు ఉత రాలు ౮ రాయడానికి. 

(28-11-50 వసుంధరకి లెఖ) 

చలంగారు పంటిబాధ మునుపు ఎన్నడూ ఎరుగరు. కానీ 
అప్పట్లో "పళ్ళు సలుపు తున్నాయి” అనేవారు. ఎన్ని మందులు వాడినా 

ఆయన పంటిసలుపులు తగ్గలేదు. కొన్ని రోజులకి ఆయనకి నోరు 

అంతా పుండులా. అయితే షౌకి చూపించారు. చలంగారి పళ్ళని పరీ 

కించి చూచా రామె. పంటిమీద 'పెద్దకురుపు వంటిది కనిపించిం 

దామెకి. ఆ కురుపు ఆయనని కించిన్యా(తంగా కూడా బాధ పెట్టట 

లేదు, ఆ వాసన, ఆ కురువు రూపం చూచేసరికి అదేమి వ్యాధో షాకి 

తెలిసిపోయింది. కానీ అనుమానంకొద్దీ చలంగార్ని డాక్టరు దగ్గరకి 

వెళ్ళి చూపించుకో మన్నారు షౌ 

చలంగారు డాక్షరు దగ్గరకి వెళ్ళి పరిక్ష చేయించు కున్నారు. 

డాక్టర్ అదొక infection అని చెప్పారు. చలంగారికి పెన్సిలిన్ 

పడదు గనుక ఏరో మెసిన్ కార్థప్పుల్స్, నోటిపుండుకి 8. C0Mplex 

injection ఇచ్చి పంపించారు డాక్టర్. షా తామేదో అనుమాన పడ్డా 

మనీ వుత్త infection గామోసని వూరుకున్నారు, 

ఆ రాతి షౌ నిద పోతున్నప్పుడు పెద్దళక్సి ఒక flash లాగ 

వొచ్చి, ఆమెకి మెలకువ తెప్పించింది. 
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“మీ నాన్నకి క్యాన్సర్” అని పెద్ద అక్షరాలతో కనబడింది. 

షౌ పొద్దున అనుమానపడింది అదే. చలంగారికి నొప్పి లేదు. మామూ 
లుగా సద పోతున్నారు. తరువాత సౌరిన్ MOuth cancer కి 

మొదట్లో బాధ వుండదని, ముదిరాక నొప్పి (ప్రారంభ మౌతుందని 
ఎక్కడో చదివారు. 

షా ఆ వ్యాధిని నిరోధించడానికి ఏమీ చేయలేదు. అలాగే ఒక 

దృుళ్యంలో తండిని తీసుకుని భగవాన్ సమాధి దగ్గర అర్చించారు. 

భగవాన్ చలంగార్ని మళ్ళీ షా ఒడిలోకే ఇచ్చేశారు. 

అప్పటినించీ షౌ చలంగారికి విభూతివేసి, తమ చేతిని నోటి 
మీద కొంతసేపు వుంచేవారు. ఒకొ,_క్క-మాటు ఆ పుండు లాంటిది 

మెత్తబడి విపరీతమైన బాధ పెపేది. ఏం చేసినా ఆ బాధ తగ్గేది కాదు. 
ఒకసారి షా కలలో ఎన్. వీరేశలింగంగారు కనబడి “మీ 

_ నాన్నగారికి విటమిన్ క ఇవ్వండి” అని చెప్పారు. విటమిన్. 'E' తో 

ఆ పుండు నొప్పి పూరి గా ఆగిపోయింది. కానీ ఒక్కౌక్క-ప్పుడు 

ఆ పంటి చిగురు వాచేది. చలంగారికి విటమిన్ “కోని తట్టుకోలేక 

రియాక్షన్ వొచ్చే సేది. కొద్ది రోజుల్లో చలంగారి నోటిప్పండు "పూరి గా 

తగ్గిపోయింది. 

కొన్నాళ్ళు చలంగారి తల నగం భాగం ఎట్టగా కందిపోయి 

బరువెక్కి పోయింది. అప్పుడే మి(తులకు చలంగారు పుత రాలలో 

రాసేవారు “నా కేదో ఘోరమెన వ్యాధి వొచ్చింది. నేను బతుకుతానో 

లేదో” నని. అది. ఫలానా వ్యాధి అని చలంగారికే తెలియదు. 

డాక్టర్లే కనుకో)_ లేకపోయారు. 
. అప్పుడు ఈళ్వరుడు చలంగారిని పిలిచి “నువ్వు గట్టివిశ్వా 

సంతో వుండు. నిన్ను ఏ వ్యాధీ బాధ పెట్టదు. నువ్వు ఏ జబ్బుతోనూ 
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చచ్చిపోవు. ముసలి వాడివై పండిన పండులాగ రాలిపోవాల్సిండే” నని. 

చెప్పారు. అలాగే ఆయన తమ విశ్వాసాన్ని మరింత దృఢం చేను 

కున్నారు. రా_తులకి రా(తులు సీరిస్ మేలుకొని తం(డికి స్వస్థత 

చేకూర్చేవారు. ఆయన బాధలని తాను తీసుకుని భరించే వారు. 

నెమ్మదిగా చలంగారికి తలలో ఆ వాపు, ఆ ఎరుపు ఆ బరువు అన్నీ 

మానిపోయాయి. ఆపు డప్పుడు చలంగారి చెవిదగ్గర గ్లాండు వాచి బౌధ 

పెళ్తేది. దానికి ఎవరో ఒకమందు ఇచ్చారు. అది పూస్తే తగ్గిపోయేది. 

ఒక దశాబ్దం తరువాత (1969) డా. కామేశ్వరి, డా. సుధ 

చలంగార్ని పరీక్షచేసి అంగట్లో గీసినట్టు ఎరగావున్న చోటుని చూసి 

“స్క్రు క్యాన్సర్” ఆన్నారు. "అప్పటికి “కాంచెం మిగిలి వుంది. “షా 

నాకు క్యాన్సర్ అంటున్నారు” అన్నారు చలంగారు షౌతో. “ఈనాడు 

కొత్తగా వొచ్చిం దేమీ కాదు. నీకు పదేళ్శనించీ వుంది. నేను దానిని 

నయం చేశాను. విశ్వాసం మాతం వొదులు కోకు” అన్నారు షౌ. 

(శ్రీ రమణన్గాన్ సంగతి పృస్తకాలద్వారా (పజలు అధికంగా 

తెలుసు కుంటున్నారు. ఆ(శమం వారు ఎంత గట్టి ఆంక్షలు పెట్టినా 

భగవాన్ కోసం నిజంగా వెదుకుంటూ నొచ్చేవాళ్ళు సౌరిస్ని వెదు 

క్కుంటూ వొచ్చేవారు. కొండరు ఆమెని ఆధ్యాత్మిక ( పళ్నలు వేసే 

వారు. కొందరు పూరికే దర్శనం చేసుకునేవారు. కొందరు దర్శనార్ధం 
వొచ్చి ఎదురుగుండా కొద్దిసేపు కూచుని ఆమెలోంచి భగవాన్ ని చూచా 

మని, సంతృపి పడి వెళ్ళేవారు... అలా చాలా మంది వొచ్చి వెళ్ళడం 

రమణస్థాొనీయుల కే తెలియదు. 

పూర్ణం ఎన్నడూ షౌ నాలుగు గోడల మధ్య వుండేవారు కాదు, 

తిరువన్నామలై వొచ్చాక ఆవిధంగానే ఆరుబయట ఏ చెట్టు కిందో 

కూచునే వారు. ఈవూరు వొచ్చాక షా పుస్తకాలు చదవడం తగి 
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పోయింది. సాధనలో వుండే ర రోజులలో పష పుస్త కాలు చదివేవారు కాదు. 

ఆ ఆ రోజులో తీరుబడిగా షౌ బయట కూచున్న ప్పుడు, ఏ పస కంలో 
జాల 

చే వారు... నించయినా మంచి భాగాలు చలంగా రాచుకి చదివి వినిపిం 

మిగిలిన వారి కెవరికినా ఇంట రెస్టింగ్ గా వుంటే వొచ్చి వినేవారు, 

జిజ్ఞాసువులు తమకి రాసిన తేఖలకు మహర్షిచలం తాము రాసిన సమా 

ధో నాలు షాకి చది వేవారు. వానిలో ఏవైనా సవరణలు చేయాల్సి వస్తే 

చేసేవారు షా. 

అప్పట్లోనే బుజ్జి భూపాలుడు (పక్షి షౌ చేత ముంచి మంచి 
పుస్తకాలు చదివించుకునే వాడు. కొన్ని మంచి పుస్తకాలు షౌ చలం 

గారికి, నర్త కిక చదివి వినిపించేవారు. కొద్ది రోజుల తరువాత షాకి 

రాతపసి. వ వొచ్చింది. అప్పటినించి ఇంట్ల": నాలుగు గోడలమధ్య కూచోక 

తప్పంది కాదామెకి. 

నర్నకి మందు తీసుకోవడం పూర యింది. నర్తకి రెండేళ్ళు 
'ఎలోపతీ వైద్యం, మూడేళ్ళు ఆయుర్వేద వెద్యం చేయించు కొంది. 

ఆయుర్వేదం మందులు డా॥ వాలంకి సూర్యనారాయణగారు రు ఇచ్చేవారు. 

ఆయనది పిఠాపురం. చలంగారికీ ఆయనకీ. బాగా స్నేహ 0. ఆయన 

చలం ఆరాధకులు (admirer ) కూడాను. 

చలంగారు తిరువన్నామలై వొస్తూవుంకే ఆయన కూడా, భగ 

వాన్ని చూడటానికి వొచ్చారు. చలంగారు భగవాన్కి. సాష్టాంగ _పణా 

మం: చేసోవుం టే ఆయనకి చాలా బాధ వేసింది. ఆయనకీ చలంగారి. 

మీద ఎంతభిమాన మంటే___. భగవాన్ ఎంతవారై నా, వారికి చలం 

గారు మాతం సాష్టాంగ నమస్కారం చేయకూడ దనేటంత గౌరవం 
ఆయనకి, 
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చలంగారు భక్షి (Devotion) లో వుండే రోజులతో. చలం 

గారిని చూడడానికి వొచ్చా రాయన. షాని చూచి చాలా In press 

అయ్యారు. “నేను మళ్ళీ వొసానండీ"ొఅని చలంగారికి చెప్పి వెళ్ళారు. 

కానీ ఆయనకి తీరుబడి ఎక్కడ? అప్పటి నించీ ఏ మందు చలంగారికి 

అవసర మైనా ఆయనే ప పంపిస్తూ వుండేవారు. న ర్రకికి అలోపతి వైద్యం 

కన్నా అయన ఇచ్చిన ఆయురే ర్వదం మందులే గుణం ఇచ్చాయి.ఆయన 

అప్పటి నించి ఇప్పటి వరకూ చలంగారికి గొప్ప admirer గా నిలిచి 

ఆ రోజులలోనే బసవరాజుగారు చిన్నసింగిలెరీద్ హారో నియం 

ఎక్కడినించో తీనుకుని వొచ్చారు. సౌరిస్కి పూర్ణం రెండు చేతులతో 
తొక్కుడు హారోనియం వాయించడం అలవాటు. ఇప్పుడు. ఆమెకి 
ఒక చేతో హారోోనియం వాయించడం సాధన చేయాల్సి వొచ్చింది. 

ఆవిధంగా హారోశ్రనియం (గ్రీరమణస్టాన్_ భజనలలో (పవేశించింది. 

పకపక వివాహానంతరం భజనలతో పాడటం మానుకొంది. 

ఒక చలంగారి కంఠం వుంటే చాలు భజనలతో ఎంత నిండు 

దనం, గొప్పదనం వొచ్చేవో! దానికి తోడు హారోనియం వొచ్చింది, 
కానీ చలంగారు వజీర్ “ఈ హార్మోనియం కాదు. ఇంకా మంచి 

హారో్కోనియం రావాలి. ఈ హార్మోనియం ఏమిటి?” అనేవారు. 

చలంగారు నంగీతరావుగారికి పుత రం రాశారు “మీరు Bema 

studio లో తిరుగుతూ పుంటారుకదా! మీ శేవయినా 8600౧6 hand 
హారో్కోనియం దొరికితే మాకు ఇప్పించండి” అని. అప్పుడు సంగీత 

రావుగారు ఒక హార్మోనియం పంపించారు. అడే ఈనాటికీ భజనలో 
వినియోగింప బడుతోంది. “ఈ హార్యోనియంకి మీరేమి ఇవ్వనక్కర 
లేదు. (శ్రీరమణస్టాన్ భజనలో వినియోగానికి పంపిస్తున్నాను” అన్నారు 
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సంగీతరావుగారు. వజీర్ మాను నించి వొస్తూ తమతో పట్టుకు 
వొచ్చారు ఆ హార్కోనియాన్ని. ఇంక ఆ హారోోనియం శబ్దం అంత 

వరకూ ఏ హారోనియంలోనూ వినలేదు షౌ. అంత గొప్ప శబ్దం 

అది. ఆమె కంఠానికి ఎంత సరిపోయిందో ! చలంగారు పాడుతూ - 

వుం 'పే హారో్కోనియం ఏదో, కంఠం ఏదో తెలిసేది కాదు. అసలు ఆ 

హార్మోనియం వాయిస్తూ వుంటే, హార్మోనియం వినిపిస్తూనే దాని 
లోంచి ఇంకెవరో బొంగురు కంఠంతో తనతో పాడుతూ వున్నట్లు 

అనిపించేది షాకి. మొదట్లో ఆ హారోనియంతో సంగీతసాధన చేసే 

టప్పుడు ఆమెకి చలంగారు తమ వెంట పాడుతున్న ట్లనిపించి ఇటూ 

అటూ చూనేవారు షా. భజనలోనూ అడే అనుభవం. 

అప్పట్లోనే సు బహ్మణ్యదేవర సంగీతపద్దతి, ఆ అందాలు 

అట్లాగే నిలిచిపోవాలని షా చలంగారి నించి కృతులు నేర్చుకున్నారు. 
చలంగారు ఏదో స్వరజతి పేరు రాసి ఇది మీకు తెలుసా? అని 

నంగీతరావుగారికి వృత రం రాశారు. సంగీతరావుగారు “ఆ స్వరజతి 
నౌ దగ్గర లేదు. మీ రెందుకు రాశారో గానీ ఈ మూడు స్వరజతులం టే 

నాకు ఇ చాలా ఇష్టం. వాటిని మీకు పంపిసున్నాను. అవి కలత పెట్టి 

కన్నీళ్ళు తెప్పిస్తాయి” అని జవాబు రాస్తూ ఆ మూడు స్వరజతులు 

రాసి పంపించారు. వాటిలో ఒకటి మాతం పాడరు గాని, “రావె పామ 

గిరి కుమారి” అనే తోడిరాగంలోని' న్యరజతి “కామాక్షి” అనే భెరవి 
రాగంలోని 'స్యరజతి ఇప్పటికి ఆమె. పాడుతూనే వుంటారు. అవి 

రెండూ శ్యామశాస్త్రి కృతులు. 

- హార్మోనియం గురించి సంగీతరావుగారికి రాస్తూ “మీ హార్మో 

నియం'ఎంత గొప్పగా వుందో: దీని ధ్వని వింటోంపే ధ్రీకృష్ణుడి 

మురళి వింటున్నట్లుంది నాకు" అన్నారు చలంగారు, 
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అప్పట్లో చలంగారు తమంత తామే చదువుకునే వారు గనుక, 

వుదయం భోజనాలు అయినాక ఆ హార్మోనియం వాయిసూ మౌని 

పొడమనే వారు. 

మెర్ స్టన్ కి హారో్మనియం అంకే చాలా కోపం. “అబ్బా ఈ 

హారోగ్టనియా లేమిటి? హాయిగా మంచి కంఠం పెట్టుకుని సౌరిస్ 

ఎందుకు దీంతో పాడుతుంది. అన్ని (శుతులు దీంట్లో పలకవు” 

అనేది. 

ఇంక కొంతమంది హార్మోనియం (పియులు కొంతమంది 
హారో్మోనియం వ్యతిరేకులు తయారయ్యారు. సౌరిస్ హారో్కోనియం 

పడొన వాదించే వారు. 

భజనలో పాడేవారి సంఖ్య రానురాను తగ్గిపో సాగింది. అందు 

వల్ల షాకి హార్మోనియం చాలా ఆధారం అయ్యింది. వజీర్ హారోో 

నియం నేర్చుకుంటా మన్నారు గనుక లక్ష్మీగారికి, శాస్త్రిగారికి 

“సంగీత స్యయంటబోగినిలు” పంపమని రాశారు చలంగారు, 

వజీర్ అనుకున్నట్టుగా నేర్చుకో లేదు కానీ, ఆ పుస్తకాల 

సాయంతో సౌరిస్ కర్ణాటక సంగీతం సాధన చేయడం ఆరంభించారు. 

అంతక్రితం షౌకి హిందూసానీయే గానీ కర్ణాటకం ఆపే రాదు. కర్ణా 

టక సంగీతపు తాళ పద్దతులు అవీ ఆమెకి తెలియపు. గొంతుని తెరిచి 

గాలిలోకి వొదిలి వెయ్యడమే తప్ప (పత్యేకంగా ఆమె ఎన్నడూ 

సంగీత సాధన చెయ్యలేదు. హార్మోనియం వొచ్చాక గట్టి సంగీత 
సాధనలోకి దిగారు షా, ఆమెకి హిందుసానీ సంగీతం అదంతటది 

సహజంగా వొచ్చేసేది. స్వరం తెలియకుండానే రాగాన్ని గుర్తుప 'ఫ్రైసి 

_తప్పులేకండా పొడేవారు, 
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సౌరిస్ కర్ణాటక సంగీతం మాతం శాస్తోరికంగా నేర్చు 
కున్నారు. ఆమె ఎక్కువగా సాధన చేసేది కర్ణాటక మ. సాధనచె సున్న 

కొద్దీ ఆమెకి కర్ణాటక సంగీతంలో ఎన్నో అందాలు కనిపించసాగాయి. 

తాళం, లయ పృ స కంలో చగివితే ఆ సంగీత పద్దతిని చూపినాయి. 

ఆమె అభ్యాసం చేస్తూనే వున్నారు, అప్పట్లో న్వరం "హిరో శ్రనియం 

ద్వారానే తెలునుకుని.  పాడేవా రామె.. 

కొన్ని స్వరాలు హారోోనియంలో పలకవని మెర్ స్టన్ చెప్పిన 

మాట రె టేనని తోచిం దామెకి. కాని షా హారో్మనియం మీద నే 

స్వరాన్ని. చూసుకునేవారు. రాను రాను (టాన్సిష్టర్తలో సంగీతక చెరీలు 

విని న్వరపద్దతి నేర్చుకోవడం ఆరంభించారు. ముందు ఆమె దగ్గర 

వాలా simple music books వుండేవి. కానీ ఆమె సంగీతసాధ నకి 

_ అనుగుణ్యంగా నేటిదాకా ఆమెకి అవసర మైన సంగీతం పుస కాలు 

దొరుకుతూనే వొస్తున్నాయి.. 

బెజవాడలో వుండగానే షా కలలో ఒక కాషాయం కట్టిన 

సన్యాసి ఆమెచేత సర్కనుఫీట్లు చేయిస్తూ సంగీతసాధన. చేయిస్తున్న ట్లు 

కనిపించింది. మరి కొన్నేళ ఇ తరువా వాత ఇంకొక కలలో తామొక 

కొండమీద నిలుచుని వుంటే ఒక (చాహ్మణుడు వొచ్చి తమచేత 

సంగీత సాధన చేయిస్తున్న ట్లు షౌకి కనిపించింది. అట్లానే ఇ ఇప్పుడు 

షాచేత సంగీతసాధన చేయిస్తున్నది ఈళ్వరుడే. ఎక్కడన్నా ఏ ఏ సంగ. 

తినా తప్పితే సవరించి ఆమె సంగీతసాధనని నడుపుతున్న వారు 

ఈశ్వరుడే, 
. 18 

. చాడ్విక్ నారాయణయ్యర్ ఇంట్లో వుండే రోజులలో, భగవాన్ 

నేవకురాలై. న కీ. శే. వారణాసి నుబ్బలక్ష్యమ్మ్య గారుకూడా. ఆ కాం 
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పౌండ్లోనే వుండేవారు. ఆనిడ చాడ్విక్ దగ్గరికివచ్చి కూచుని భగవాన్ 
రించి కబుర్లు తెలుగులో చెప్పేవా రట. ఆమె ఏం చెప్పేవారో ఆయ 

నకి అర్థం అయ్యేది కాదు. ఒకసారి చాడ్విక్ చలంగారి దగ్గరకు 
వొచ్చినస్పృుడు “భగవాన్ అనుభవాలు సుబ్బలక్ష్మమ్మగారి దగ్గర చాలా 

వున్నాయి. ఆవి నువ్వు ౧౦t8 చేనుకుం టే బావుండు” నన్నారు. అది 

చాలా మంచి 16464ఇఆఅనిపించింది షోకి. 

ఆమం వంట ఇంటిలో సేవకులుగా నిలిచివున్న వారిలో 

నుబ్బ ల క్ష్ముమ్మగారు ఒకరు, ఈ స్త్రీలు చదువు కోనివాళ్ళు. వారిని చూచే 

వారికి వారిక్క డేదో పనికి కుదిరా రనిపించేది.వాళ్ళకి ఎక్కడా ఏదిక్కు 

లేక ఆ్మళముంలో వున్నా రనుకునేవారు. ఎంత సేపూ వాచ్ళ వంటల 

గురించే మాటలాడే వారు, వాళ్ళకి పెద్దపెద్ద స్టానాలమీద (పేమ లేదు 
భగవాన్ దగ్గర కూచోవాలన్న ఆసకి, లేదు. ఎవరితోను పోటి పడేవారు 
కాదు, వారికి ఎక్కడొ ఏపాముఖ్యతా లేదు. అంత. నిరాడంబరం 

వాళ్ళలో. వారిని చూస్తూ వుంటే వారికి తామొక మహాత్ముని దగ్గర 

వున్నామని తెలుసా? "వాళ్ళాయన దగ్గరే మి పొందు. తున్నారా? అని 

యోచన వొచ్చేది షాకి, 

భగనాన్ దేహం చాలించి వరకూ ఆయనను అవతారంగా గానీ 

ఇంకో విధంగా గానీ పౌ తీసుకోలేదు. సాధకులుగా సాధనచేసిన వారి 

సంగతి అట్టా వుంచి, ఏమీ లేకండా ఆయన సేవ చేసుకుంటున్న ఏమీ 

తెలియని వాళ్ళకి ఆయన నించి ఏమి వొచ్చింది? రేపు భగవాన్ దేహం 

చాలించాక ఈ సేవికలకి ఏ ఆధారం వుంది? తక్కిన స్రీలు భగవాన్ 

(పేను కావాలని కోరుతూ కూచు నేస్థలాల కోసం ఒకరితోఒకరు పోట్లా 

డుకునేవారు. ఈ సేవికలకి అదేమీ 'లేదు. ఏదో ఒకమూలన వుండేవారు. 

భగవాన్ అంతర్జానం _అవుతుంపే తక్కిన ఆడవాళ్ళు ఏడ్చినట్లు ఈ 
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నేవికలు ఏడవ లేదు. వాళ్ళ డృష్టిలో ఈయన ఏదో మహాత్ములైన 
ముసలి వారు కింద అనుకుంటున్నారా? గృహ పెద్దగాఅనుకుంటున్నారా? 

వాళ్ళ దృష్టి ఏమిటి? అన్న (పళ్న వొచ్చింది షొకి__ ఆమె ఆలోచించే 

సరికి. అప్పుడు ఒక ₹128%[లాగ ఆమెకి ఒక గొప్పసత్యం గోచరిం 

చింది... భగవాన్ 'కేవలమూ ఒక గురువు కాదు. _పపంచోద్దరణం 

కోసమే వొచ్చిన అవతారపురుషుడాయన . అందువల్ల నే ఆయనవొచ్చింది 

ఆయన ఎవరో తెలుసుకున్న వాళ్ళకో సమే కాదు. సాధకుల కోసమే 

కాదు. భగవాన్ శిష్యులం అనుకునే వారికోసమే కాదు. ఆనాడు కృష్ణ 

భగవానుడు వొచ్చి బృందావనాన్న,ంతా. “సమ్మోహనం చేసి బంగారాన్ని 

వర్షిం చినట్లు రమణభగవా న్_ తనని పేమించిన వారిపె_ తననినమ్ము 

కొన్న వారిపై వారు చదువు కోని వారై నా సాధనలు చేయని వారై నా- 
వారి వెఅమృతమయమైన _పేమనివర్షించారు తనను సేవించిన సేవికల 
మీద. అలనాడు (శ్రీకృష్ణుడు గోపికల మీద (_పేమజల్లులు కురిపించి 

నట్టుగా భగవాన్ _వేమానుగహవర్తాన్ని కురిపించారనిపించింది షాకి. 

ఆశ్రమంలో నుబ్బ లక్ష్మమడగారు కనిపించినప్పుడు “మీ అను 

శవాలు నాకు చెప్పండి” అని అడిగారు చలంగారు. ఆమె “మీ ఇంటికి 

వొచ్చి నేనే చెబుతాను” అని రోజూ చలంగా రింటికి వొచ్చి చెప్పడం 

ఆరంభించారు. రోజూ అవన్నీ విని రికార్డు చేసుకోవడం మొదలు 
పెట్టారు చలంగారు. అస్త్రసన్యాసం చేసిన. “చలం” మహారిగా కలం 

పట్టి “రంగంలోనికి దిగింది. “భగవాన్. స్మృతులు” తోనే. 

ఆనాటి అనుభవాలను గురించి చలంగా శేమంటారో విందాం, 

“నేను సుబ్బలక్షుమ్మగారి చుట్టూ తిరుగుతున్నాను. ఇప్పుడు 

ఆ(శమంలో చలం ఫోటో తీస్తే, _పక్య్థాన 80ఏళ్ళ జుట్టులేని ముసుకు, 

మోకాళ్ళు నొప్పుల నుబ్బలక్ష్మమ్మ ఇ వుంటుంది. విధి కృత్యం, ఎవరు. 

తప్పించ గలరు?. 



[37] అరుతాచలం 289 

పద్యం 

“నాడనామ్ము కియ, హారో్కోనియం వాయించరా, 

(1) అలనాడు హరిళ్చం[ద మహారాజు 

__-_ మాలని కొలువు 

(2) ఆ నలుం డేమి జేసి — వార్షనేయుని 
కొలువు లోన 

(3) (శ్రీరానుచం[ దుండు భార్య కీతను బాసి 

(4) పొండవ జేష్టుండు --- విరటు కొల్పున జేరి 

అటులనేకాడె ఈనాడు ఈ వెంకటచలాఖ్య 
వచనకవి వరేణ్యుండు అరుణాచలాన 

బూడ్జై బైరాగి గాడ్డెల పంచడేరి 
జొట్టు లేనట్టి మోకాళ్ళ పట్టులేని 

నుబ్బలక్కుమ్మతో గూడి వనట నొందె__ 
వెన్సుమోర్ స : 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 18.11.55) 

“లోక్రమ్యుగారు కూడా ముందుకి దూకు తున్నారు. . "అసలైన 
భగవాన్ విషయాలు నా దగ్గ రున్నా యని అంటో.” 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 112.5) 

ఒక రోజు చలంగారు షొ దగ్గరకి వొచ్చి 

“ఏం రాయను షౌ, ఇవన్నీ రాస్తే భగవాన్ గురించి అంతా 

నవ్వుతారు. ఇట్టాంటి విషయాల గురించి రాస్తే (పతిఇంట్లో సణిగే 

గొణీగే ముసలి ఆయనలా పిక్చర్ వొసోంది భగవాన్ గురించి ఏ 

ఆనుభవం రాసినా. ఇంకేం రాయను?” అన్నారు, 
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అప్పుడు ఈళ్వరుడు ఆ అనుభవాల వెనకాల వుండే ఆమహ 

తరమెన జానాన్ని, భగవాన్ హూ్యామర్ని, ఉపదేశాన్ని చలంగారికి 

విశదంచేసి చూపారు. 

ఒకసారి భగవాన్ పొయ్యి దగ్గర కూచుని గుమ్మడికాయ కుత 

కుత పుడుకుతో వుంటే కలియ బెడుతున్నారు. ఆవిర్లు, పొయ్యి వేడి, 

వారి వళ్ళంతా చమటలు పట్టి పోయింది. ఆ కూర “ముక్కలు చింది 

వారి కాలి. వేలు బొబ్బ ఎక్కి ది. కాని అడ్డం వెళ్ళే ధర్యం లేదు 

ఎవరికి. మర్నాడు ఒకరు భగవాన్ వేలిమీద బొబ్బని చూసి “భగవాన్. 

మీ వేలుమీద అదేమిటి?” అన్నారు. దానికి భగవాన్ “నీకు తెలియదా 

నేను వుంగరం చేయించు కున్నానుః” అన్నారు. గోచి తప్పు ఏమీలేని 

ఆ యోగికి వుంగరమట :: ఇటువంటి దృష్టి చలంగారికి ఈశ్వరుడు 

ఇచ్చెసరికి భగవాన్ సేవికలకి కూడా హృదయాలు విచ్చుకుని వాళ్ళ 

హృదయాల్లో దాగివున్న అనుభవా లన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టారు. 

తరువాత. ఎంతోమంది వూరు పేరులేని భకులు దగ్గరకు వెళ్ళి “వారి 

అనుభవాలు సేకరించటం చె మొదలు పెట్టారు దలంగారు. 

“సంపూర్ణమ్మగారి వ్యాసం చాలా అందం___ చివరికి పంపా 

రండీ. రెండూ . వుత్త _ రెండూ రెండే నండీ, ఒకటీ రెండు, 

రెండు కాపీలు _ కుంకముండా కాపీ అంటారు వీటి నే పంపారండీ. 

ఏమిటండీ _ నలుగురికీ చూపించు కోవాలా? లేక లేక నాకు ఒకతే 

సంపూర్ణమ్మ _ అమె వ్యానం నలుగురికీ చూపించుకో వొద్దంటారండి! 

దీన్నే కుంకముండా. వ్యవహార మనేది” ౨. 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి రేఖ 26 10. 96), 

=... అవి వంటింట్లో భగవాన్ పేరిట ఆంధప్మతిక సారస్వత 

అనుబంధాలలో (వచురితాలై తరువాతి. సంవత్సరాలలో - “భగవాన్. 
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స్మృతులు? పేరిట పెద్ద పుస్తకంగా వెలువడినాయి. ఎంతో సాధార 
ణంగా కనబడే సన్నివేశాలలో భగవాన్ చేసిన మహత్తరోపదెశాలకు 

అందరి కళ్ళను తెరిచింది ఆ పుస్తకమే. 

నార్హ చిరంజీవి చలంగారికి వుత్త రం రాశారు “గీతాంజలిని 

మీరు అనువదించా” లని. దానికి షా “ఆ Tagore works అన్నీ 

కూడా కాపీరైట్స్ వాటి సంగతి కనుక్కుని మనం దీనికి అంగీక 
రిద్దాం” అన్నారు. 

చలంగారు చిరంజీవిగారికి ఆ విషయం వుత్తరం రాశారు. 

చిరంజీవిగారు “ఆ నంగతులు మేం చూనుకుంటాం” అని రాశారు. 

తరువాత చిరంజీవిగారు, సంజీవదేవ్గారు, బి. వి. నరసింహో 

రావుగారు కలిసి అరుణాచలం వొచ్చారు. వాళ్ళు సాయం(తం వొచ్చారు. 

చలంగారితో పికారుకి వెళ్ళా రావేళ, భజనలో బి. వి. నరసింహారావు 

గారు గొప్పగా పాడారు. 

బి. వి. నరసింహారాప్పగారు మునుపు చలంగారు 66౪0110౧ లో 

వుండే రోజుల్లో గొల్టెపాటి 'వెంకటనుబ్బయ్యగారితో కలిసి వొచ్చారు. 

అప్పు డాయన చిన్నపిల్ల లమీద పాటలు రాస్తున్నారు. ఆయన సంగీత 

మంటే షాకి చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు చిరంజీవిగారితో కలిసి వొచ్చా 

రాయన, 

మర్నాటి వుదయం చిరంజీవి గీతాంజలి సంగతిని _పసావిం 

. నరసింహారావుగారు చలంగారిని తమ ఆత్మకధ రాయాలంటూ 

పట్టుపట్టారు. “నేను? అనే సంగతిని మరిచి పోవడాని'కే అరుణాచలం. 
వొచ్చాను. పాతసంగతులన్నీ గట్టి పయత్నం మీద మరచి పోయాను, 

ఇప్పుడు నెనేం రాయగలను? నే చిరంజీవి అడిగారు కనక నేను 

గీతాంజలి translate చేసాను” అన్నారు చలంగారు, వాళ్ళంతా చలం 
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గారి చేత ఎట్లాగయినా ఆత్మకధ రాయించాలని షాకి ఇ౧౧6౭| చేశారు. 

తరువాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. 

చలంగారు గీతాంజలి translate చేయడం ఆరంభించారు. ఆ 

అనువాడం గురించి చలంగారు ఏమంటారో విందాం. 

“గీతాంజలి తర్దుమాలో___. నా చిక్కుల్ని మీరు (గహించినట్లు 
లేరు. నన్ను నాకు వొదిలేనే స్తే ఇంగ్లీషు, తురకం, తెలుగుని వంకర్లు 

తిప్పి ఎట్లాగో మీకు అర్దం చేయగలను. కాని ఈళరరుడు వొః వ్పుకోరు. 

భాషలోకూడా గీతాంజలి గౌరవాన్ని నిలపాలి. అందువల్ల సరెన 

పదాల్ని నేను సంపాయించాల్సిన అంకుశం కిందకి రావాల్సివొచ్చిందీ, 

టాగూరు పుస స కాన్ని గానాన్ని నాటకాల్ని చక్కగా అను 

భవించే వారుకూడా "గీతాంజలి" అరం చేసుకో లేక పోతున్నారు, 

టాగూరు. బెంగాలీ పాటల్నేగాని, ఇంగ్లీషు గీతాంజలిని తమలోకి తీను 

కుని అనుభవించినవారు ఇండియాలో ముఖ్యం ఆం(ధాల్' ఎంద 

న్నారో, నాకు అనుమానం. 

అర్దాలు. 

Nest _గూడు, కులాయంకాక ఇంకేమన్నా సంస్కృతం 

basket _ బుట్ట, తట్ట సంస్కృతం 

harmony — సంస్కృతం Eg: The harmony in your 

heart 

(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 19.758). 

అంత(కితం.చలంగారు తన స్వంత రచనలేగానీ, అనువాదా. 

లంటూ చేయలేదు. గీతాంజలే చలంగారి అనువాద రచనలకి మొదలు... 

ఇంక రోజూ చలంగారు అనువాదాన్ని షౌకి చదివి వినిపించేవారు. 

ఈశ్వరుడు వాటిల్ని సరిచూసేవారు. అంతా పూర్తయినాక (స్కీప్రులో 
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అక్షరం అక్షరం చూచి నవరించేవారు. గీతాంజలిని ఎంతో అందంగా 

| పచురించారు చిరంజీవి. 

కురేంగేశ్వర్ ఆ తరువాత 6r8568౧t గ౧౧౦౦౧ని “చం(దవంకి 

అన్న పేరిట తెలుగు చేశారు. దాన్నికూడా. ఈళ్వురుడే సవరించారు. ఆ 

తరువాత చలంగారు టాగూర్ ఉత రణ, ఫలసేకరణ.... . ఇతారది 

కావ్యాలను అనువదించారు. 

ఈశ్వరుడు లోగడ చెప్పిన పై, చలంగారు బైబిల్ అనువాదం 

చేయడం ఆరంభించారు. ఆయన తాము ఏదయినా 4 సముందు ఈళ్వ 

రుడితో చెప్పి చేసేవారు. “ఈ (గంధాన్ని ఎంతో గొప్పమేధావులు 

5tudy చేసి అనువాదం చేశారు. నాకిది శక్యం అవుతుందో, లేదో,” 

అన్నారు చలంగారు ఈళ్వరుడితో. “నువ్వు translate చేస్తావని 
ఎప్పుడో అన్నాను కదా” అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

చలంగారు ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టుగా నే ఎంతో ఉత్సాహంతో 

బె బిర్ని తెలిగించడం ఆరంభించారు. తీస స్ sayings (పతీదీ తరచి, 

తరచి దానిలో వుండే అంతరార్జాల్ని _ ఈళ్వరుడ్ని (పళ్నించి మరీ 

అనువదించా రాయన. తాము అవసరంగా భావించిన చోట వ్యాఖ్యా 

నాన్ని కూడా జతచేశారు. ఆకృ్ళషపి ఒక సంవత్సరంలోనే పూర్తయింది. 

ఆవిషయం ఆయనకే ఆశ్చర్యాన్ని గొలిపింది. 

అనువాద కాలంలో తమ అనువాద సరళినిగూర్చి చలంగా 

రేమంటారో విందాం. 

“ఒకొక్క. సువార్త (పభవార ని తెలుగు చేయడానికిమూడు 
నెలలు పడుతుంది. కనక ఇది ఓసంవత్సరం పనిఇప్పుడు లూకాలో 

సగం అయింది. 

ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్పే వ్యాఖ్యానంతో ఏసు శుభవార్తలు 

చదివితే హిందువులు తనుకే తెలుసునని విరపీగే గురున్యాయం, 
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మొదలైన ఆధ్యాత్మిక సాధన విషయాలు చాలా విపులంగా కన 

పడతాయి. 

' గీతాంజలి విషయంలో కాని, ఏను శుభవార్తల విషయంలో కాని 

గమనించవలసింది ఏమం పే అర్హమయేట్లు చెయ్యడం కాదు. మనస్సు 
కర్ణమయేట్లు మనను వెనకాల మీ ఆత్మకి అర్థమయ్యేట్లు చెయ్యడం. 

గొప్ప కె9ిన, వ పండితులకి తెలియని విషయాలు చలం తర్జుమాలో 

విశద మవుతాయి. మళ్ళా ముక్కుకి ముక్క తర్జుమా చెడదు. గీతాం 

జలిలో జరిగింది అంతే. టాగూరుకే చెప్పారు అతని గీతాలలో ఇమిడి 

వున్న అంతరార్థం. షేక్ స్పియర్ కి చెబుతున్నారు. అందువల్ల నే చలం 

తర్జుమాని డిప్టియన్లు ఇష షపడరు. దానికి. హిందూ వేదాంత “పరమైన 

అర్హం కనబడుతుంది వాళ్ళకి. అది హిందూ కాదు. డిసియనుకాదు. 

అసలు ఏ సత్యం. 

అర్దం కావడానికి చలం తర్జుమా అన్నాను. __-తర్జుమాలనే 

చిన్న 'మాటిని  ఈశ్ళరుడికి ఆపాదించలేక, ఎందుకు చేసున్నారో 

ఈనాడు ఆపని చేస్తున్నారు. 

“వలమే భగవద్గీ తని తర్జుమా చేస్తే ఈపిందువులు ఒప్పుకుంటా 

క '(శాత్రిగారికి చలంగారి లేఖ 29_9_ 69) 

“ఈశ్వరుడిని అడిగి తెలుసుకుని శుభవార్త లకి చలంరాసిన 

notesతో కూడా చదివితే ఇంకా ఎన్ని కొత్త అద్భుతమైన అర్థాలు 

వికసిస్తాయో మీ కళ్ళముందు.” 

. 'ాత్తిగారికి చలంగారిలేఖ 12_ 1. 1 

_ ఆనాటినించి ఈనాటివరకు ఎందరో. పరిశోధన చేని రాసినా, 

ఎప్పుడూ ఎవరూ. చలంగారు ) వెలుగులోకి తెచ్చిన సత్యాల్ని చూపలేక 

పోయారు. 

రంటారాఃి 
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ఈ|గంధం గురించి విన్న డిస్టియన్ సాసై టివారు “మేం 

అచ్చు వేసాం” అని ముందుకు వోచ్చారు. కాని “ఓం శాంతి” “ఈశ 

రుడు' అనే మాటలు వారికి అభ్యంతరాలనీ, అవి తీసేసే తాము 

తప్పకుండా అచ్చు వేసామనీ, ఎంతో డబ్బు ఇసామనీ అన్నారు. కాన్ 

చలంగారు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ(గంధం ఆయన 

ధనార్జన కోసం రాసింది కాదు. (ఏ గంధథాన్నీ ధనా నార్జనకో సం రాయ 

లేదు) అది ఆయన "జీసస్* అనే సత్యాన్ని లోకానికి తెలిపేందుకు 

రాసింది, మతాల్నీ. వాటి సంకుచితత్వాన్ని, నిరూ లించి ఒక సత్యాన్ని 

చాటేందుకు రాసిన మహద్గ్శంథ మది. ఆ సొసైటి వారికోసం దాన్ని 

ఎందుకు మారుసారు చలంగారు? అట్లానే హిందూ ప్మతికలుకూడా 

తాము తీసుకుంటా మని అన్నాయిగానీ చలంగారు తమకి నచ్చక 
ఇవ్యలేదు. 

"కి, సభా తమ దేవదత్తం ప తికలో శుభవార్నల నించి చిన్న 

చిన్న POrti0ns వేసుకునే వారు. చలంగారు. శుభవార్తలు రాస్తూ వుండ 

గానే ఆ strain తట్టుకో లేక మొట్టమొదటి సారిగా ఆయనకి High 

Blood Pressure వొచ్చింది. 

చలంగారు రాసూవుండే రోజుల్లోనే చాడ్విక్ తమ దగ్గరో(గం 

ధం వుందని చెప్పారు. (కిస్టియన్ చర్చి మొట్టమొదట ఈ గా స్పెల్స్ని 
తీసుకునేటప్పుడు తమకి నచ్చిన నాలుగు గాస్పెల్సొని_ ఇవే సత్యమెన 

వని ఏరుకున్నారు. తత్తిమా వాటిని వారికి అర్హంకాక, అనవసరమని 
వొదిలేశారు. అలా వొదిలేసిన వాటిని MONTAGUE RHODES 

JAMES అనే ఆక్సుఫర్ష్ డాన్ ( 00౧) ఇంగ్రీషులో నికి అనువాదం 

చేశారు: దానిపేరే ఎప్మోకిఫా. అదే చాడ్విక్ దగ్గరవున్న గంథం. ఆ 

“డాన్” వాటిని గురించి “దీనిలో వజాలు వున్నాయి. రాళ్ళు వున్నాయి. 
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వజాలేవో, రాశ్ళేవో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. నేను వ_ాలసీ, 

రాళ్ళసీ కలిపి అనువాదం చేస్తున్నాను. వీటిల్లో మీకు కావాల్సినవి ఏరు 
కోండి” అన్న ధోరణిలో preface 5 రాశారు. చలంగారు ఆ పుస్తకం 

చదివి “అయో t00 [1416. నేను ఈ పుస్తకమే ముందు చదివి వుంటే 

ఈ కథ లన్నింటితో శుభవార ల్ని పూరి చేసే వాడ్ని” అన్నారు. ఈ 

(గంథమేకాక చాడ్విక్ దగ్గర 'గాస్పెల్స్ ఇన్ పేరలల్' అన్న మరో 

(గంథం వుంది. ఆ (గంథంలో నాలుగు. గా స్పెల్స్లోని సంఘటన 

లన్నీ సాదృళ్యపట్టిక (comparative table) గా, రాశారు. చలం 

గారికే ఆరోగ్యం “బాగావుం'ే చలంగారు a5pire చేసిన (ఆకాంక్షిం 

చిన) (గంథాన్ని వారిచేతనే రాయించేవారు షొ. కానీ వారి ఆరోగ్యం 

బాగా దెబ్బ తిన్నది. ఆ కార్య(కమాన్ని షౌ చేపట్టారు, 

ఆ కార్య[కమంలో షాకి ముఖ్యంగా సహాయం చేసింది ఎపో 

కఫా. షౌ “రాళ్ళలోంచి వాలను” ఏరి. కృష్ణారావుగారిచేత వాటిని 

కాపీ చేయించారు. తమకు ఆథంటిక్గా (ఆధికారికంగా) సత్యమైన 

సంఘటనల నన్నింటిని ఏరి మేరీ పుటక నించి. జీనస్ శిలువ పడేదాకా 

కథగా కూర్చారు. ఎపో[కిఫాలో నాలుగు .గా స్పెల్స్లో లేని జీసస్ కథ 

ఎంతో వుంది. శుభవార్తలు చదువుతూ వుంటే జీసస్ బోధ, మాహా 
తారలే తప్ప, దొంటో జీసస్ ఎక్కువగా కనబడరు. జీనస్ జీవితంలో 

బోధలకన్నా అదికంగా జీసస్ ఒక వ్యకి గా గోచరిసారు. నాన్నే 

ఇన్ సేరలల్ కూడా చాలా సాయపడిం దామెకి. ఆ (గంథంలో ఏ 

సంఘటన. లెప్పుడెప్పుడు జరిగాయో కూర్చి పెట్టారు- నంబర్ల ba 

అవసరమైన సంఘటనలని తీసుకుని. ఒక (కమపద్దతి మీద. అందులో 

వున్న సంగతుల్ని, చలంగారి పభవార, ల. నించి జీనస్ బోధల్ని తీను 
కుని ఫోర్ గా న్పెల్స్కి : ఒక రూపం. "ఇచ్చారు షౌ. అందులో ఆమె 
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కల్పన ఏమీలేదు. ౯188౧6౧5 (ముక్కలు గా వున్న సంఘటనల్ని 

కలిపారు. అక్కడక్కడ తీసిన ₹11%ని 6611 చేసి ఒక చ్నితంగా 

రూపొందించడం వంటిది ఆమె చేసిన పని. అదే జీసస్ జీవితం. శుభ 

వార రృలకన్నా జీసస్ జీవితం ముందర అచ్చయింది. 

1960 భగవాన్ జయంతికి చలంమహర్షి ఆరాధకులు, మ్మితులు, 

ఈశష్షిరభకులు ఎందరో వొచ్చారు, జయంతినాడు సాయం(తం 

నిర్వాణం "(భవంతి వెనుకవున్న చెటమధ్య కృష్ణారావుగారు వారి 

నందరినీ సమాచేళ పరిచి, “చలం, సౌరిస్ రాసిన “జీసస్ జీవితం 

అనే వుద్రింథం తయారై వుంది. దాన్ని మనమంతా కలిసి వెలుగు 
లోకి తీసుకురావడం మనధర్మం- ఎందుకం పే వారిద్దరూ పుస్త కాలు 

అచ్చు విషయాలు పట్టని స్థితిలో వున్నారు. కనుక మనం పూనుకుని 

దాన్ని అచ్చువేసే (పయత్నం ఆలోచించా” లన్నారు. భక్తులు యథా 

శక్తి ధనసహాయం చేశారు. అది ఎక్కడ అచ్చు వేయించాలి అనే 

(పళ్న వొచ్చేసరికి, శాస్త్రిగారు నుదరానులో తాము దగ్గరుండి వేయిసా 
పన్నారు, 

తీరా తొలి పూపుల్ని చూచేసరికి అందరికీ చాలా అసంతృప్తి 
కలిగింది, శాస్త్రిగారికి చలంగారు చాలా ఘాటుగా వుత్తరం రాశారు- 
“* ఈశర్చ్షరకార్యంలో నిర ర తానికి చోపెందు కిస్తున్నార”ని___ శాస్త్రిగారి 

నుండి సమాధానం సంతృపి కరంగా వొచ్చినట్టు తోచదు. 

ఆంధ పభలో పనిచేసే రోజులలో క. సభా చలంగారిని చూడ 

టానికి వొచ్చారు. ఆయనకి భగవాన్ సమాది దగ్గర ఒక అనుభవం 

కలిగి, అప్పటినించీ చలంగారి మీడ ఆయనకి గట్టిపట్టు ఏర్పడింది. 
తరువాత ఆయనకి ఈళ్వరుడిలో గట్టి విశార్షసం కుదిరింది. 

ఆయన ఆం|ధ|పభలో వుద్యోగం మానేసి చితూరులో job 

work చేసే చిన్న press పెట్టుకున్నారు. “జీనస్ జీవితం” మదా 
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సుతో సరిగ్గా అచ్చు కాకపోయేసరికి __ కె. సభా ఆ పున కాన్ని తమ 

(వెస్లో అచ్చువేసా మంటే చలం, సౌరిన్ ఆయన కిచ్చారు. ఆయన 

భకి_ళద్దలతో అంత చిన్న 07655 లోనూ ఎంతో బాగా వెయ్యడం 

మొదలు పెట్టారు. అది ఆయన ౧855లో అచ్చవు తున్నప్పుడు 

కొంతమంది కస్త వులు వెళ్ళి ఆ(పూఫులు చదివి “ఇదెంత 

బావుందో___ జీస సస్ మీద, సువార్న లు చదువుతోం పే మాకేం బోధ 

పడలేదు” అని మెచ్చుకున్నా రట, 

మంగ తవాది అక్ష్మీగారు (పతీవిషయం ఈశళ్వరుడ్ని అడిగి 

చెయ్యడం ఆమెభర, వెంకటరత్నంగారికి. చాలా బాధగా వుంది. ఏ 

విషయం అడిగినా ఈశ్వరుడు చెయ్య మంటున్నా రనేవా రామె, చివ 
రికి ఆయన “నువ్వు (పతీ దానికి ఈళ్వరు డంటున్నావ్. చూస్కో, 

నేను వొచ్చి మీ ఈళ్వరుడ్ని ఐదునిమిషాల్లో ఓడిస్తాను” అన్నారు. 
_లక్ష్మిగారివెంట ఆయన అరుణాచలం వొచ్చారు. షౌ ముందుకి వొచ్చి 

. కూచున్నారు. రెండు నిమిషాలు కాకండానే అ పయత్నంగా “ఈశ్వరా, 

ఈశ్వరా” అన్నారు. ఆమాట తప్ప ఇంకొకటి లేదాయనకి. అయన 
మంచి ఆర్టిష్టు. చలంగారి పెద్దబ్బాయి కీ. శే. రవికి చిితకళ నేర్చిం 

“చిన మాష్టా 'కీయనే. ఆయన వేసిన శివధ్యానం అనే పటం చలంగా 

రింట్లో వుండేది. షా ఎన్నో శివుడి. paintings చూశారు కాని ఆమెకి 

గొప్పగా అనిపించినవి నందలాల్ టోన్ వేసిన శివుడి painting: 

ఆ తరువాత ఆమె వెంకటరత్నంగారు వేసిన శివధ్యానం అంత 
గొప్ప painting మళ్ళీ చూడలేదు షౌ. ఏ భక్తి లేని ఆ రోజుల్లో నే షా 

ఆ చ్వితం వెపు తదేక. దృష్టితో చూస్తూ వుండేవారు. 

_వెంకోటరత్నంగారు జీసస్ తీవితం cover page ని తమ పనిగా 

తీసుకుని. “దీనికోసం నేను డబ్బు పోగుచేస్తాను. ఇది ఈళ్వరకార్యం 
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కిందతీసుకు తోడ్పడతాను” అని అన్నారు. చలంగారిదగ్గరవున్న రెండు 
జీసస్ పెయింటింగ్స్ తీసుకుని, వాటికి బ్లాక్స్ తయారు చేయించి, పుస్త 

కానికి కావాల్సిన. అట్ట, దానిమీద డిజైన్ అన్నీ ఆయనే తయారుచేశారు. 

ఆ'పెటిర్ పేజీ, బ్లాకులు మొదలైన వాటికయ్యేఖర్చు కోసమని స్వయంగా 
వెళ్ళి చందాలు “సేకరించారాయన అంతేకాకండా పుస్తకం పెన అట్ట 

కొనడానికని (పతీషాపుకీ వెళ్ళి “ఇది ఈళ్వరకార్యం, మీరు చవకగా 
ఇవ్వాలి” అని డబాయించి తీసుకుని వొచ్చారాయన. 

ఇంక ఆప్పస్త కం అచ్చయి వొచ్చిన తరువాత westernersకూడా. 

ఆకవర్ని, కాగితాన్నీ గెటప్ ని చూసి ఎక్కడ print అయిందని ఆశ్చ 

ర్యంతో ఆడేగేవారు. అంతగొప్పగా తయారయింది ఆప్పస్త కం. 

కుభవార్శల తదుపరి చలంమహర్షి 'నిర్వికల్పంి అనే (గంథం. 
రాశారు. ఎనుపెని వ్యాసావ? అది. హిందూ శకైెసవ మతాలను 

సమన్వయించి ఏకత్వాన్ని చూపే వుద్దింధ మది. అటువంటి (పయ 

త్నం యోగానంద గురువైన శ్రీయుక్తేశ్వరగిరి “హోల్ సైన్స్” 

అనే పుస్తకంలో చేశారు కానీ అది సూచన మాతమే. 

చలంమహర్షి “నిర్వికల్చ్పం”లో హిందూ 'కై 9స్త్వవ మళాలసారాం 

శాన్ని పూర్తిగా సమీక్షించి ఏకత్వాన్ని చాటిచెప్పారు. అది మహత్మ 

రమైన కృషి. 

మహర్షి. చలం కలం నించి .వెలువడిన మరో మహత, ర 

మైన నవరసభరిత మెన ఒరిజినల్ నావెల్ “మారాి. అది విశ్వసాహి 

శ్యాంలోనే గొప్ప కళాఖండం. శుభవార్త ల నించి మూడు సంఘటనలని 

ఆధారంగా తీసుకుని అంద మైన నవలగా. మలిచారు. 

“ *స్పుద్రి జ్ఞానమార్గం. 

“మారా” ధక మార్గం. 
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ఈ రెంటిలోనూ, గొప్ప రహస్యాల్ని, ఆపద్దతుల్నీ ఆచరణలో 

సెటే విధానాన్ని విశదీకరించారు ఈశ్వరుడు నా పేరు మీద, “మారా” 

అచ్చవడం ఈశ్వరుడి చేతుల్లో వుంది. తన బోధని ఏసు తన జీవితం 

లో తన శిష్యులపట్ల ఎట్లా ఆచరణలో చూపారో ఆకథ “మారా”. 

(జగ్గారావుగారికి చలంగారి లేఖ 21.362) 

మారా పుస్త కం విడుదలై నాక (కస్త స వసోదరులు కొందరు... 

“వాళ్ళ వి ఘే శ్వరుడి మీదనో "రాముడి మీదనో రానుకోరాదా? మా 

ఏసుజోలికి ఎందు కొచ్చారు? అనలు మారామీద చలంగారు రాయడ 

మెందుకని, తిట్లారుట. కాని ఇప్పుడు (కై స "సవసోదరులే ” "చలంగారూ! 

మారాలో మీరు రాసినట్టుగానే జీసస్ జీవితం నడిచిందని మేము విశ 

సినున్నాం” అంటున్నారు. మారాని _కిఫ్టియన్' సొ సెటీలో (పచారానికి 

తీసుకునిరావడానికి. ఫలు శ్రీస్తామని అది దేశదేశాలలో (పదిర్శిస్తామని 

(కైన స వసోదరులే ముందుకి వొస్తున్నారు. 

అప్పట్లో రోజ్ అనేవారు శుభవార్నల గురించి చలంగారితో 

మాటాడుతూ. 

_“Chalam there is money in your book” అనిఅన్నారు. 

అప్పుడు చలంగాడు “Tnere 15 big money inmany of my 

books, if | cared to change small bits in my stories to 

please my readers” అన్నారు. 

శుభవార్త (0 అము దితంగానే. వున్నాయని నర్త కి సూచనతో 

కృష్ణారావుగారు. ఒక పణాళిక ఆలోచించి ఈశ్వర. భకులె న ఎన్. వీరేళ 

లింగంగారికి చెప్పారు. ఆ పకారంగానే వీరేశలింగం గారు ఈ శరా 

రాధకులకి, చలం అభిమానులకి శుభవార ల పచురణ విషయం ఒక 

మనవిని కార్డుపై (పచురించి పంపారు, త్వరలోనే శుభవార ల (వచుర 
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ణకి సరిపడే 'వెకం సమకూరింది. వెంటనే విజయవాడలో (పచురించే 

ఏర్పాటు చేయించి 1966 (కిన్మన్ 6elebrations కి కృష్ణారావుగారు 

శుభవార ల పుస్తకాలు రమణస్టాన్ కి తీసుకు వొచ్చారు. బభచార లు 

అచ్చు కావడానికి మూలకారణం నర కి _పోత్సాహ మే. కృష్టారావుగారు, 

నర కి చేసే (పయత్నాలు చూసి చలంగారు శల్యసారధ్యం చేశారు. 

“ఎందుకు నర కీ ఈ (పయత్నాలు చేసావు? చివరికి చెదలు తినడానికే 

93 

కదా? అన్నారు. 

శుభ్రవార లు అచ్చయి నప్పుడు చలంగారు చాలా నిరుత్సాహ పడి 

పోయారు. వీటిని చదివి ఎవరూ జ్రానులు కారనీ, చెదలు తిని వాటికే 

మైనా జ్రానం వస్తుందేమో నన్నారు. కానీ శుభవార్తలు చదివిన కొందరు 

జీనన్ బోధల పెన ఇటువంటి వెలుగు పడ వేసిన అనువాదా న్నంతదాకా 

తాము చూడలేదనీ, ఇటువంటి కామెంటరీ జీసస్ వాక్కుల'పె న ఎక్కడా 

చదవలేదనీ మూర్చలు పోతూ వుత్తరాలు రాశారు. 

సౌరిన్ “జీసస్ జీవితం” రాసిన తరువాత బైబిల్లో A635 నూ. 
Apocrypha లోని అపోస్తలుల Actsతో జతపరుసూ ఒకకథగా 

తయారు చేశారు. ఇది ఆమెకి చాలా సులభ మయింది. ఈ (పయత్నం 
లో fragments ని కలిపి కథగా చేయాల్సిన అవసరం లేకపోయింది. 

(టాన్స్ లేట్ చేసి కం పెర్ చేశారు అంతే. అదే “సుండరతాపం”. 

ఈ పుస్తకంలో కూడా అసత్యం అయినవి, కట్టు కధల్లా అనిపించేవి 

తీసేసి దాంటో ఎంత వరకు సత్యమో అంత వరకూ తీసుకున్నారు. 
తమకి సత్యంగా ఆధంటిక్ అనిపించిన వస్నీ కథలలోకి ఎక్కించారు, 

శః గంథంలక్ష్యుం జీనస్ని మించి అపోస్తలులు చేసిన మాహాత్మ్యాలు 

కాదు. అపోస్తలులు ఎటువంటి సత్యాలని బోధిం చారో తెలియ జె డా 

నికి రాయబడింది. జీసస్ డోధంశా చాలా నులువె౦ది. అస అంకమెస 
rn “a 
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కవిత్వం. “నుందరరూపంి'లో చేపలువట్టుకునే జెస్తవాళ్ళ నోళ్ళనించి 

ఉపనిషద్వాక్యాల్ని మించిన సత్యాలు దొర్లాయి. అసలు దేనికీ కట్టుబ 

డని, అవధులు లేని ఆ పరమాత్మ మానవరూపం దాల్భి వొసే ఎలా 

వుంటుందో వారు వర్షించినట్లు ఎవరూ వర్ణించ లేదు. “ఏ పరిమితులు, 
ఏ హద్దులూ లేనినువ్వు మాకోసం ఈపరీమితుల్లోకి వొచ్చి, "బంధాల్లో 

బంధితుడి వయ్యావు. శీలువపడ్డావు. కానీ అది ని మాహాత్మ్యం కాదు, 

ఏ పరిమితులూ హద్దులూలేని నువ్వు మాకోసం దేహం దాల్భి వొచ్చావు. 

ఆడదే సీ మాహాత్మ్యం.” అంటారు వాళ్ళు. సుందరరూపాన్ని కామేళ్వరి 

అచ్చు వేయించారు. 

అపస్తలుల కథలతో కూర్చిన “నుందరరూపమేి ఆంగ్లములో 

“నెన్ ఆఫ్ ది (కాస్, అపస లులు తామెటు వెడుతున్నారో అక్కడ 

(కాన్, చేవ బొమ్మలువేసి వెళ్ళేవారు. అది తక్కిన క్రైస్సవులకి వారు 

వెళ్ళిన మార్తాన్ని తెలిపేందుకు. 

జీసస్ జీవితం తరువాత గా స్పెర్స్ను, ఎపో! కిఫాను కలిపి dit 

చేసి ‘Sacred గ68/1*గా రూపొందించారు సౌరిస్. దీనిలో షా చేసిన 

పని గాన్బెల్స్లో వున్న దానినీ ఎపోక్రిఫాలో వున్నదానినీ కంపైల్ 
వేయడం మా(తమే. కానీ ఇది జీసస్ జీవితమంత పనే, అది మొత ౦ 

old english, (పతీపదం స్పెలింగులు తారుమారు కోకండా refer 

చేయవలసి నొచ్చేది. జీసస్ జీవితానికి మూలమైన ఆంగ్లకథనమే 

‘Sacred Heart * 

5 నుందరరూపం (513౧ of the cross) జీసస్ జీవితం (sacred 

Heart ) ఎంతమందిని అగ్ని పరీక్షలుచేసి వొదిలాయో!: అసలు ఒక 

దుహాజ్ఞాని జీవితంలోనూ, పలుకుల్లోనూ గొప్ప అగ్ని వుంటుంది. ఆ 

అగ్ని 'ఆక్టానితో ఏవిధమైన సంబంధంవున్న వారీనై నా గట్టిపరీక్షీలు 
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చేసి వొదిలి పెడుతుంది. ఒక మహాజ్ఞాని చరి తని, _పటోధాన్ని _ ఒక 

అవతారమూర్ని అయిన పూర్ణజ్ఞాని తమ చేతులతో పుస్తక రూపమో, 

వాాగూపమో ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఎలాంటి దావాగ్ని వుంటుందో 

వూపాంచుకో లేము. “సుందరరూపం”"__ఆ పుస్తకంతో సంబంధం 

పెట్టుకున్నవారి నందరినీ మహాఅగ్ని పరీక్షలు చేసింది. 918౧ of the 

cross శుద్ద పతి రాసామని వొచ్చిన వారంతా అయిపూ, ఆంతూలే 

కుండా పోయారు. అది కొద్దిభాగం మాతం 181! అయింది. నేటికి 

roughన fair చేయడానికి ఎవరూ సాహసించట ల్లేదు. సాహసించేవారు 

జాడ లేకండా ఐపోతున్నారు. 

“శుభవార" లనించి _ “నుందరరూపంి దాకా ఆయా (స్మా పు 

లకు శుద్దపతులు రాస్తూ, మూల గంధ విభాగాల్ని అవసరానుగు 

సంగా కాపీ చేస్తూ ఆరచనా సందర్భంలో సందర్భశుద్దితో సహక రిసూ 

చివరిదాకా ఈ చిచ్చులో డానియల్లా నిలిచి నిస్తరించు కోగలిగింది 

ఒక్క కృష్ణారావుగా రే. 

ఆసంగతి నిలా చెప్పారు సౌరిస్. 

ఈ పరీక్షల్నీ, అగ్నిని తట్టుకొని నిలబడింది కృష్ణారావుగారే. 

ఆయనకి ఇవేకాదు ఎన్నిపరీక్షలో: మి(తుల నించి, బంధువుల నించి, 

జీవితం నించి. అరుణాచలంలో ఆయనకి అడుగడుగునా పరీక్షలే. ఏ 
పరీక్ష కీ_ చలించకుండా నిలబడ్డారు. ఒక్కసారి మాతం ఒకరు Play 

చేసిన 6unningness ఆయనలో కొంత సంచలనం పుటించింది. 

కానీ నేను ఆయనకి అదంతా 6౫౦141౧ చేసి నిల బెట్టాను. ఆవిధంగా 

(భ్రీరమఖస్థాన్ లో _పతీపుస్త కం అచ్చులో వొచ్చేవరకూ ఆయన చెయ్యి 

వుంది. అట్లాగే నిన్న మొన్నటి “సౌొరిస్” మొదటిభాగం ఎందరినో 

ఆగ్ని పరీకల్ని చేసింది, అదికూడా తట్టుకుని ఆపుస కాన్ని 141 

చేసింది ఆయనే” అని. | 
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ఇటీవల బొర్బారారోజ్ ఆనే అమెరికన్ ఆమ షౌ మీడి 

(పేవుతో షౌని వొదలలేక _ మధ్యాహ్నాలు రమణస్థాన్ కి వొచ్చి 

కూచునేది. ఆమె “నా కేదయినా పని చెప్పండి. ఊరికే కూచోవడం 

నాకు ఏమీ బాగా వుండదు” అన్నారు షాతో. షొ అప్రయత్నంగా 

“sign of the cross”. అనే తమ పుస్తకం కొంత వరకూ fair 

ఆయిండని, దానిని Type చేసి పెట్టమని, చెప్పారు. కానీ తమ గదిలోకి 

వెళ్ళాక షాకి జాపకం వొచ్చింది. ఆ పుస్తకంలోని చిచ్చు సంగతి. 

“అయో! ఈమెకి ఇది ఇచ్చా నేమిటి? దీన్ని fair చేయా అనుకున్న 

వారందరూ అయిపూ ' అంతూ లేకండా వెళ్ళిపోయారు. ఇంత 

_పేమించి వొచ్చిన ఈమెకి ఈ పృస కం ఇచ్చానా ? ఈమె సంగతి 
ఏమవుతుందో” అని అనిపించిండి షాకి. 

మర్నాడు బార్బరా రోజ్ రాగానే “ఈ పుస్తకానికి ఈ విధమైన 
jinx వుంది. దీన్ని fair చెయా లనుకున్న వాళ్ళు నాకు దూరమపు 

తున్నారు. నా మీద సీకింత (పేమ. నువ్వేమయి పోతావో? చే వేరే ఇంకే 

దయినా పని చెబుతాను చెయ్యి” అన్నారు షా. 

“మీరు నా విషయంలో పొరబడు తున్నారు. ఏది వొచ్చినా మీ 

నించి నన్ను దూరం చేయలేదు. | want to cross this stream” 

వూరికే చెప్పాను ఈ సంగతి. తరువాత అంతా నీ ఇష్టం" 

అన్నారు షౌ, . 

ఆమె “నే నిది ype చేసీ శ్రీరులా' నని fair చేసినంత వరకు 

script ను తీసుకున్నారు. ఇంతకు ముందు ఆమె అరుణాచలంలో నే 

పుండి. పోవడానికి. నిశ్చయించుకుని రమణా శమంలో ఇల్లు కట్లు 

కున్నారు. ఆవిడ . నాలుగు పేజీలు 1/06 చేశారో లేదో ఆమె భర 
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దగ్గరనించి వుత్తరం వొచ్చింది. వెంటనే నువ్వు అమెరికావొ చ్చెయ్యి, 
నాకు ఒళ్ళు బాగా లేదు” అని. ఇంక ఆమె “నేను మళ్ళీ వొసాను. 

ఏమా, తం నిన్ను వొదులు కోను” అని షౌకి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. 
కొద్ది కాలానికి తిరిగి వొచ్చారు. . అంత _పేమగాను షౌ దగ్గరకి 

వొచ్చారు. కానీ రెండు మూడు రోజులలోనే ఆ_ళమానికి భయపడి 
రావడం మానేశారు. ఆ తరువాత మళ్ళీ రాలేదు. ఆ తరువాత ఇక్కడ 

వుండలేక అమెరికాకి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఇండియాకి తిరిగి 

రాలేదు. ఆ విధంగానే వుండి పోయింది. సెన్ ఆఫ్ ది (కాస్, ఇప్పటి 

దాకా 21 కొకండానే. 

Sacred heart మాతం "ఫియిర్ పూర్తయి type అయింది. 

కానీ ఇంకా (పచురితం కాలేదు, తురగా జానకీరాణి ఎంతో _ద్దగా 

చిభిత పతిని మూడు ౪౦14౧165 గా type చేసి పంపించారు. ఇటీవల 

లిండా అనే ఒక అమెరికన్ ఆమె ఆ -పెప్పచేసిన (పతిని చదివి... 
పారవశ్యంతో “జీసస్ గురించి తెలుసు కునేందుకు నేను [India 
రావాల్సి వొచ్చింది” ఆన్నారు. 

_పస్తుతం షా ఓల్డ్ టెస్ట్ మెంట్ ఆనువాడం చేస్తున్నారు. ఆమె 

తమ (పయత్నానికి చీమ గంగాయా త అని పేరుపెటారు. “అతి 

వృష్టి, అనావృష్టి” అనే రెండు కలాల సాయంతో ఆ "రచన సాగు 

తూనే, వుంటుంది, కానీ మధ్యలో ఏవో అనువాదాలో, పుస్తకాలు సవ 

రించడ మో, అనారోగ్యమో- అడ్డుపడుతూ వుంటాయి గానీ__ ఆ 
చీమ గంగాయా త నెమ్మదిగా సాగుతూనే వుంటుంది” అంటారు 

సౌరిస్. . 

ఆ తరువాత 'నుధి అనే కావ్యం రాశారు చలంగారు. అది 

పూర్తిగా జ్ఞానమార్లోపదేశక మైన జీవన కావ్యం. అది శుష్క వేదాంత 
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(గంథం కాదు. జచ్లారా వుగారికి చలంగారు 1_6.62న రాసినట్లుగా 

“అది సుఖ దుఃభాలలో, వేదనా నందా శువులతో కూడిన జీవన 

నారం” నుధ సంగతిని ఎప్పుడో చెప్పారు ఈశ్వరుడు. ఈశ్వరుడు 

వచ్చిన కొత లో “చలం నువ్వు నా (పతినిధిగా నిలబడ బోతున్నావ్. 

నువ్వు బె బిల్ని అనువాదం చేసావు. ఇంకెన్నో (గంథాలు రానావు. 

నే జీవిత సం గహాన్నంతా సుధ అనే కావ్యంగా రాయబోతున్నావ్” 

ఆని, 

అప్పుడు చలంగారు నవ్వారు. “అస్ర్రసన్యాసం" చేసిన నేనేం 

రాసానిని, కాఫీ రాశారు. మొట్టమొ దట చలంగారు రాసినప్పుడు 

కావ్యాంతం ఎంతో bitter గా వుంది. చలంగారికి తమ జీవన 

య్మాతలో తమకేం ఆనందం రానట్టు, వృత్త చేదే జీవితంలో మిగిలి 

నట్లుగా సూచిస్తోంది. ఈళ్వరుడు “నువ్వు నేర్చుకున్న దంతా ఇదేనా? 

నువ్వు feel 'అమేది ఈ bitterness ఏనా!” * అని అడిగారు. 

చలంగారు తమ లోపలికి చూసుకున్నారు. ఆ చేదు ఎక్కడా 

కనిపించలేదు తనకి. తమ లోలోపలికి అంతర్వీక్షణతో చలంగారుపరి. 

కించి చూచుకునే సరికి తామేమీ నిర్జనారణ్యూల్లో ఒయాసిన్ఫుల వెంట 

బడ్డ ఒంటరి (వయాణికుడు కాలేదు. తమ జీవనగానంలో ఏ అస 

శుతులూ వినిపించ లేదు.. అది చలంగారికి వున్న artistic dis- 

satisfaction అనిపిసుంది. ఆనందం అంతే ఆయనకి conception 

కటి వుంది. ఆనందం అంటే 60౧06816 గా ఏదో తనలోకి వొస్తుం 

దని ఆయన అంచనా. కానీ వాస వానికి ఆనందానికి అలాంటి నిర్వ 

చనం ఏదీ లేదు. అది చాలా సహజంగా చెట్టుమీద పువ్వరలా. హృద 

యంలో విచ్చుకుంటుంది. అనుభూతుల పరిమళాల్ని వెదజల్లుతుంది, 
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ఈళ్వరుడు చలంగారిని ఆభాగం మళ్ళీ రాయమన్నారు. ఈసారి 

కావ్యం ముగింపులో. గొప్పమార్చు వొచ్చింది.అలాంటి కావ్యముఅప్పటి 

దాకా తెలుగు భాషలో రాలేదు, 

జ్ఞానసంబం ధర్ నించి భగవాన్ వరకూ అరుణాచల సోతం 

చేయడం సాొం(పదాయంగా వొసోంది. అది ఈ కాలంలో మళ్ళీ-చలం 

గారి కలంలో రూపం దిద్దుకొంది. జీవిత అనుభవాన్ని అంతిమ 

సత్యాన్ని కావ్యీకరించిన కళాకారుడు చలంమహర్షి ఒకరే ననిపిస్తుంది. 

తెలుగు సాహిత్యంలో సుధకావ్యం వెలువడిన కాలానికి అనిబద్దక వి. 

త్వం కొతగా వొసోంది. తెలుగులో వచ్చిన తొలి అని బద్దకావ్యం 

సుధి, తెలుగులో వచనకవితా సంప్రదాయానికి కూడా ఈ కావ్యరచ 

నతో చలం వరవడి పెట్టారు. 

“దలంగారు నధ లో ఆవిష్కరించిన అనుభూతులు కవితాం 

నికి అతీత మైనవి mystic experience కవిత్వప్ప సరిహద్దు కవతలే. 

సంభవిస్తుంది. కవిత్వప్ప సామాన్య కొలమానాలు దానికి సరిపోపు. 

టాగోర్ “గీతాంజలి” గురించికూడా అదే అన్నాను. '“గీతాంజలిని 

సామాన్య మానవవిరహాంగా తప్ప మనం అర్దం చేనుకోలేము. అంటే 

టాగోర్ కి చాలా అన్యాయం చేస్తున్నా నున్నమాట. “సుధి విషయంలో 

అదే అంటాను నేను,” అంటారు. ఇనా్క్టాయిల్ గారు, 

_ (స్వామి రామానండకు ఇస్మాయిల్ గారి లేఖ 11.11 17) 

తదుపరి సుధకావ్యానికి పతిధ్యనులుగా ఆం(ధదేశంలో ఎన్నో 

వచనకవితా కావ్యాలు త్వాతిక దృష్టి, గవేషణ, నేపథ్యంగా (back 

ground ) కలిగినవి వెలువడినాయి. చలం సాహిత్యం _పత్యేకత 

అదే. అడి ఏకాంతంగా ఎన్నడూ చూడని వెలుగు వెల్టువలాగ, వెలు. 

వడు తుంది, అసంఖ్యాక (పతిధ్యనుల్ని సృప్టిస్తంది, చలం ధ్వనే, 
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ఎన్నడూ ఆయన పతిధ్వని కాదు... ఆ గుణం ఆధునిక తెలుగు 
సాప్టాత్యంలో__ ఒక చలంలోనే కనబడు తుంది. 

ఒకరోజు చలంగారు IMprint తిరగ వేసో వుండగా. భగవ 

దీతల్లో ఒక" శ్లోకానికి ఆంగ్లానువాదం కనిపించింది. అది ఎంతగొప్పగా 

ఉందో! భగవంతుడి గురించి ఇంత గొప్పగా డెఫినిషన్ ఇవ్వ గలరా 

అనిపించి భగవద్గీతలో ఇంత గొప్పళ్లై కాలు వుంటాయా ఆని ఆడి 

గారు చలంగారు షౌని. “నరే చడివి చూడు అన్నారు షా. చలం 

గారికి ఈ వేదాంత (గంధాలన్నా ముఖ్యం భగవద్గితన్నా చాలా (పిజు 

డీస్. ఆ శ్లాకానువాదం చదవగానే ముగ్గు లైపోయారు చలంగారు. 

భగవద్దీతని translate చేసా మన్నారు. ఈళంరుడు “సరే” 

న ఎక్క డెక్క డివొ గీతానువాదాలు ఆ ఆంగ్లాం[ధభాషల లోనివి 

| తెప్పించారు చలంగారు. 

“భగవద్గీత విషయంలో మీరురాసిన వన్నీ నిజమే. అదెప్పుడు 
పుట్టిందో తెలీదు, మధ్య మధ్య చేర్చడాలు ఆవీ పండితూలూ, విమర్శ 

కూలూ_. దాని క కాలమూ నిరయించాలి. నిర్నయించి చూసినట్లున్నారు. 
అ ట 

కాని, వారికి మాతం ఏమి తెలివి వుంది, దాన్ని నిర్న్మయించడానికి. 

కాని భగవద్గీత అర్జం ఆలోచిసో వుంటే అది పర మేళ్వర 

బోధితమని తోనుంది. అన్నీ సృష్టి రహస్యాలు. వెగా తానే పరమేళ్వ 

రుణ్ణి అనే అధికారం . ఇంకోరి నించి మనహృదయాల్లో పలకవు. 

అవును. భగవద్గీతని ఎవరి నీచత్వానికి వారు ఉపయోగించు 
కుంటున్నారు. 

భగవాన్, శంకరాచార్యులు, (శ్రీకృష్ణుడు మొదలై న జ్ఞానులు 

రాసిన వాటిల్లో. అం సరేసరి, టోధా, మాటలలో. చెప్పలేని దాన్ని 

మాటలలో చెపే ప్పే “నమర్దతా ఇన్నీ ఉంటాయి. అదికాక ఆ శ్లోకాల 
శబ్దమే మం(త జపం వలె పని చేస్తుంది. ఏ సీచ వుద్దేశ్యంతో పఠిం. 
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చినా సరే. అందుకని భగవద్దిత పారాయణం పళస్త మయింది. ఆ. 

శబ్దమే మారుసుంది మనసుని. ఎక్కడా మార్పు. కనపడని, ఆ మను 

మల్లో అంటే మరి ఎంత కాలుష్యం వారిలో పేరుకొని వుందో. 

ఈ మనుషులు భగవద్గిత ఉచ్చరించే విధము, వంకర అర్దాలు 

తీసే విధమూ చూసి నేను ఇన్నేజ్ళా అసహారించు కున్నాను. భగవ 

దీత నేం, ఈశ్వరుణ్ణి ఎట్టా ఉపయో గించుకుంటున్నారు ? 

మీరు భగవద్గితలో అన్యాయమూ చెత్తా చూస్తున్నారే వాటి నిజ 

మైన అర్హం తెలిస్తే అంత అన్యాయ మనరు. 

(వేతి ముక్కుకీ ఏమి అర్షమో నాకు వివరించి. రాయిసున్నారు 

ఈశ్వరుడు. ఇంతవరకూ ఎవరూ సరైన అర్దం రాయలేదు భగవ. 

సీతకి, తెలిసినవారు కూడా తెలిసిందంతా కూడా “రాయలేదు ఎందుకో! 

చలం రాసిన “వభవార, లు భగవద్గిత ఇదివర కెన్నడూ తెలీని గొప్ప 

విజ్ఞానాన్నియ్య బోతున్నాయి ఏనోటికో : 

భగవద్గిత మెల్లిగా సాగుతోంది. చాలా కష్టం సరెన అర్దంలో 

తెలుగు చెయ్యడం.” 

(జ గ్గారావుగారికి చలంగారి లేఖ 4.11.64) 

“భగవద్దిత కాదు, ఇంకే గీత చదివి ఏం (పయోజనం? భగవ 

దత సారం మూడు ముక్కలు. 

“నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. చేశావా న న్నందుకొంటావు. 

చెయ్యవా నశిసావు.నామీద భారం వెయ్యి, భయపడకు, నన్ను నమ్ము.” 

భగవద్గిత . ముందు నా హృదయంలో ముుదణ వాందాలి. 

అప్పుడు నా అక్షరాలలో దాని నకలు దింపాలి. అప్పుడు బటి ముద 

కాలయంలో అచ్చు. భగవర్గీత రాయడానికేం, చాలా నులభం! ఎన్ని 

భగవద్గీతలో, చదివేది, రాసేది. కానీ అది ఇంకోరిలో పలికినప్పుడే 
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కదా భగవద్గిత రాసిన నార్దకం: ముందు నాలో పలికించుకోవాలి. అదే 

నో సాధన ఇప్పుడు. ఇంకో సంవత్సరం లోపు రాత పతి తయారుకావ 

డానికి. ఆప్పుడు ' కురంగేశ్వరరావు వంటివారు ఓ రెండు నెలలు 

ఇక్కడ వుండి అచ్చుకు కాపీ తియ్యాలి. ఇంత కథ వుంది. 7) 

(రాయిడి న నాగేశ్వర రావుగారికి చలంగారి లేఖ ఏ4. bay 

ఆ రోజుల్లో మామ్మగాపకూడా చలంగారు, ఈళ్వరుడూ, 

సాగించే గీతాసంవాదాల్లో ఎంతో కుతూహలాన్ని చూపుతూ వొచ్చి 

' కూచునేవారు. 

చలంగారికి ఈశ్వరుడికి మధ్య కృష్ణార్జునుల సంవాదం కన్నా 

తీవమైన సంవాదం జరిగింది. భగవద్గీతలో _పతివిషయాన్ని దాని 

లోతుల లోయల్లోకీ.. దాని. మూలాని కె వెళ్ళ అర్జునుని కన్నా ఆ విష 

యాల్ని తన హృదయం లోతుల్లోకి తీసుకుని, తరిచి తరిచి (పళ్నించే. 

వారు చలంగారు. ఈళ్వరుడు దానికి అంత విశదంగానూ సమాధానం 

ఇచ్చేవారు. చలం తన |పళ్నలకి ఆయన నించి సమాధానం వొ సే 

దాంతో తృపి పడేవారు కాదు. ఏ నమాధానం చెప్పినా దాని అసలు 

అర్థం ఏమిటి '? మూల మేమిటి అని ఈశ్వరుజ్లి నిలేసి _పళ్నిం౦చేవారు. 

. ఇక్కడి నించి చలం మహర్షి మాటల్లోనే విందాం. 

“చలానికి భగవద్గీతలో ఆ లోకం ఎక్కడా దొరక లేదు. 
అప్పుడు ఒక ఐడియా తట్టింది. ధగవద్దీత translate చేద్దామని. 

99 
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. దీనిని శస్తారిలు ఛేదించవు, గాలి 'ఎండించదు, స్రు 

తడపదు, అగ్ని కాల్బదు.” 

“దీనికై దుఃఖ పడతా వెందుకు 2 
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అని అడుగు తున్నాడు” శ్రీకృషుడు అర్జునుడి. ఇదా నెను 
. | ణి జ 

translate చేసి చూపవలసిన మహాబోధ. ఇది ఎవరికి తెలియదు. ఈ 

మాటలు అర్జునుడికి తెలియవా? అని అడిగాను పొని. “ఒక మహో 

(గంథాన్ని అర్థం చేనుకోవలసిన విధం అది కాదు” అంది షా. 

“వచ్చిపోకానని అందరికి. తెలియదా ? చావు అంటే ఆత్మ 

చచ్చిపోతుంది, అని ఎవరూ అంటల్లేడే, అర్జునుడికి ఆమా(తం తెలి 

యదా? ఈ మాటనే కృష్ణుడు వొచ్చి. చెప్పాలా? చావ అంటే ఏమిటో. 

ఏమిటి ఇంత సిల్లీగా వుంది ఈ పుస్తకం? అని షాని అడిగాను. 

“మూమూలు మరణంవల్ల కలిగే దుఃఖోపళమన వాక్యాలు. 

చెప్పటం లేదు (్రకృష్ణుడు.” 

“తాను యుద్దంలో (పవేశించ ననడానికి అర్జనుడు ఎన్నో. కార 
ణాలు చెప్పాడు. బంధుమితు లందరూ యుద్దంలో చచ్చిం తరువాత 

రాజ్య మెందుకనీ, నెత్తురుకూడు తినలేనసి, కులకయం చెయ్యడం 

పాపమనీ, ఇట్లాం టీవి, ఇట్లాంటి కార్యవిముఖత్వానికి సాధారణమైన 

జవాబమి.-- 

"క్ష తియుడివి కావా? నిన్ను నమ్మి యుద్దానికి దిగిన నీ సోద 

రులకి (దోహం చేసావా ? (దౌపతి మొహం, అభిమన్యుడి మొహం. 

ఎట్టా చూసావు ? (దౌపతి వస్తాాపహరణం, సీ (పుతిజ్ఞా మరిచావా?” _ 

అంటే చాలు, ఎట్లాంటి స సృబ్దుడైనా యుద్దోనుఖు డౌతాడు,.. 

కాని శ్రీకృమ్ణుడి ముఖోగద్దేశం అడ్డనుడి చేత యుద్దం చేయిం 
చాలనీ కాదు, కౌరవసేనల్ని నాళనం చేయాలనీ కాదు. అతనిలో 

సంశయం, దుఃఖం, కార్చణ్యం, మోహం ఇంక తలెతకుండా -. 

అణీచెయ్యాలని. | 
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తొతల్నీ, గురువుల్ని, ఎట్లా చీల్చి చంపను? అనే అర్జునుడి 

రోదనకి__ 

“అనంతమైన కాలంలో యానంచేసే చావుపుటకలులేని ఈ 
ఆత్మల తాత్కాలిక బాంధ వ్యాలు వాస్త వమని (భమపడి విలపిసా 

వెందుకు?” అని-అడుగు తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. 
తనమి(కుడి మననులో రేగిన తుఫానుని పురస్కరించుకుని, 

అతనికి ఉన్నత దృష్టి నిచ్చి, లోకోత రకాంతికి కళ్ళు తెరవాలని డీ) 

కృష్ణుడు పూనిక. అందుకని అతనికి వేదాంతాన్ని బోధించాడు. ఆ 
బోధించేది మహాయోగీ ళ స్పిరుడై న నారాయణుడు కాకసోతే అర్జునుడు ' 

“నాబాధ ఏమిటి? నువ్వు మాట్లాడే దేమిటి?” అని ధిక్క రించేవాడే, 

అందరూ చచ్చిం తరువాత ఎం రాజ్యం? అంటాడు అర్జునుడు. 

కాని: మమతలు. కాలిపోయిం తరువాత కలిగే శాంతి వెలుగుల ముందు 

తాత్కాలిక రాజ్యునుఖం ఏపాటిది అంటున్నాడు (శ్రీకృష్ణుడు. వేదొంత 

పరంగా, శాస్త్రపరంగా, నీతిపరంగా, బుద్దిపరంగా, ఆశవరంగా, అవ 

మాన భీతివరంగా, అర్జునుడి ధర్మ మేదో అన్ని ౧18౧85 లోనూ తెలిపి 
అతనికి జ్ఞాన మిచ్చాడు. 

అ ధర్మమనే దానికి ఎన్నో మెట్టు. అర్జునుడు ఒక అంతస్తులో 
మిస్తన్నాడు. ్రీకృష్ణుడు ఇంకో అంతస్తులో బోధిసున్నాడు. 

ల “తన అంతస్తులో చూడగల దృష్టి నివ్వగల సమర్జ్హుడు గనకనే 

శ్రీకృష్ణుడి ఆమాటలు బోధించగల అధికారం వుంది. జన్మ మృత్యు 

నుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలు దాటిన జ్ఞాని నోటినించి కాకపోతే, ఆమాటలు 
సత్త శుష్క_ వేదాంత. శద్దాలే అయేవి. 

_ శృతువుల్ని వీల్చి చంపాలి అనేది మామూలు మెట్టు. 
చంపడం పాపం అనెది దాని టై మెట్టు. 
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వాళ్ళపే కరుణచూప్ప అనేది అంతకన్న ఉన్నతం. 
స్ శ తువుల్ని (పేమించు అనేది గొప్ప అంతస్తు. 

సర్వ భూతాల్నీ నిన్నుగా చూసుకో అనేది దాని _పెది. 

జీవితం అనంతం పుటకలేదు. చావులేదు. 

చంవొల్సి వొస్తే చంపు... అనేది ఓకె పై మెట్టు, 

ఫలా పేక, మమత లూ లేకండా ఇష్టా నిష్టాలకి సముడివై , సీ 

కర ర వ్యానికి పూనుకో___ అనే వేదాంత బో సడ చాలా ఉన్నతమెంది. 

దాన్ని మించిన చివరి మెట్టు... 

“తటన్లుడివై , సాక్షీవై నించో, ఏం జరగాలో ఆది జరుగు 

తుంది” అనేది. 

"ఎవడైనా సరే, తం(డిగాని, తాతాగాని, శ|తువుని చంపు: 

అది సీ కషతియ ధర్మం” అనే మొడటి మెట్టునించి తనంతట తనే 

అదివరలోనే కదిలాడు అర్జునుడు. 

“దావ లేదు, పుటకలేదు” అనే జ్ఞానానికి సన్నద్దుజ్జిచేసి, ఫలా 

"పేక్ష లేకండా కర్య్మచెయ్యి- అనే చివరి మెట్టుకి ఎత్తే కాడు తన సఖుణ్జి 

(బ్రీకృష్ణుడు. 

మొదటి అంతన్తులోనూ, చివరి అంతస్తులోనూ జరిగేపని ఒక పే, 

“శ తువుల్ని చంపడం” కాని ఉద్దేశ్యంలోనూ పర్యవసానాల్లోనూ, 

భూమికీ ఆకాశానికీ ఉన్నంత భేదం వుంది ఆ రెంటికీ. 

భగవద్గీ తలో బోధ, మధ్యకి వ్ వొచ్చేప్పటికి “దంపేది నువ్వు 

కాదు. వీళ్ళని ఎప్పుడో చంపాను నెను” అనే _తికాలాతీత మైన నిగూఢ 

ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని నిరూపించాడు, మనుష్యురూపంలో మాట్లాడే 
పర మేళ్వరుడు. ' 
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ఒకే ధర్మ్శ్మస్నూతం ఇన్ని plan85లో పనిచేన్తుంది.. కనుకనే, 

పూర్వపు వర్హాశమ ధర్మాలకి అర్ధం వుండేది. 

ఎవర్హం వారికి ఆధర్మం, ఏ ఆ(శమం వారికి ఆసితి భిన్న 

భిన్నంగా వరి ంచేవి. 

“ధన మార్జించ” అని గృహస్తుకి, 
“ధనాన్ని విషతుల్యంగా చూడు” ఆని సన్యాసికి, 

ఈ మోహ పంకిలంనించి శాళుతంగా విముకి పొంది, పరమ 

నిర్వాణా న్నందు కునేందుకు, ఏ సాధనలు చెయ్యాలో, ఏ విధంగా 

ఉత్తీర్హుడు కావాలో బోధినున్నాడు- శ్రీకృష్ణుడు ఈ ఛగవన్షితల్ అని 

వివరించారు షౌ గారు. 

రమణస్థాన్ భగవద్దీతాస 50వా వేదికలో ఒక సృ౦భాన్ని ఆనుకుని 

వృత్సాహంతో అద్దనిడిలా చలం, నిటారుగా కూచుని వున్న సౌరిస్ 
లోనించి పార్టనారధిలా పలికే ఈళరుడు.. కురుక్షే తంలో వుభయ 

పక్షాల సెనావాపానుల్లా రమణస్థా నీయులు, ఆగతులు, నర కి, కృష్ణా 

రావు, మామ్మగారు............ వుండేవారు. 

ఒక్కొక్క శోకం, వివిధ వ్యాఖ్యానకర ల వ్యాఖ్య కృష్ణా 

రావుగారు చదివేవారు. రథంలో శోకోపహత మాననుడై కళ్ళప్పగించి 

కూలబడ్డ అర్జుని డిలా కాకండా చలంగారు ధీమాగా, తాజాగా,, వేడిగా 

(వళ్నలు . వెస్తూ వుంపే __ పార్థసారధికన్నా, పరమోత్సాహంతో 

సిరిస్లో నించి పరమేశ్వరుడు సమాధానాలిస్తూ వుంటే___ కలం పట్టు 

కుని ఓపికగా నోట్సు రానుకునేవారు కృష్ణారావు. . 

ఇది నిర్విర్యుడై న అర్జునుడి కథనం కాదు. చూనవాళిలో (పతి 

నరుడిలో తలెత్తే సంళయ. 'సమరానికి అవ్యాజ కరుణానిధి యైన 

సనం 2 ఊఈశంైరు డిచ్చిన ఈ అభయ్యపదానాన్ని గహన సంస్క్ఫత భాషనించి _ 
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నుగమంగా అవగాహనకి తెచ్చేందుకు (పత్యకంగా పరమేళ్వరులతో 

వాదించి మహర్షిచలం చేనిన భగీరధ (పయత్న మిది. 

భగవద్గీత రచనాకాలంలో మహర్షి చలం రమణస్ఞాన _పాంగ 

ణంలో ఒక తురాయి చెట్టుని ఆనుకుని కూచునే వారు. “ఎదురుగుండా 

పెద్దగంపలో___ తిలక్, “ఆదిశంకరులు, అరవిందులు, చిన; శ్రయానంద, 

రాధాకృష్ణ ee మొదలై న ప పపంచ (వఖ్యాతులు చేసిన భగవద్గీతా 
౯9 

వ్యాఖ్యానా లుండేవి. ఒకపక్క నర కి ఇంకొకపక్క కృష్ణారావు 

కావాల్సిన రిఫరెన్సులు అందించే వారు. 

అది ఒకరోజు వుడ యం పదకొండు గంటల సమయం. 

అప్పుడు చలం గీతలోని పదమూడో అధ్యాయంలోని పధ్నాలుగో 

శోకం వివరణకోసం ఈశ్వర సాన్నిధ్యానికి తమ బలగంతో వెళ్ళారు. 
రా అ | 
ఇంతకీ పదకొండు గంటలకి ఆరంభించిన ఆ సంవాదం మధ్యాహ్నం 

240 దాకా సాగింది. ఆలుపు బరువుతో తురాయి చెట్టు సీడకి చేరిన 

చలంమహర్షి కృష్ణారావుగారితో___. “దిద్దమని వెడితే ఈశ్వరుడు మన 

నిలా రుద్దే మిట్” అన్నారు. ఈ విధంగా గీతా రచనాకాలంలో 

చలంగారు ఛలోకులు కోకొల్లలుగా ఈళ్వరుడి మీద విసిరే వారు. 

ఆ రోజుల్లో చలం రాస్తున్నారో తామే రాసున్నారో సందేహం 

కలిగేటంతగా చలంగారి పక్కన దిగజారని పుత్సాహంతో పని చేశారు 

నర్తకి, కృష్ణారావు. ఆ 6ఫరెన్సులు అన్ని ఓపికగా జ్ఞాపకం పెట్టు 

కోవడం, ముందుగా చలంగారు రాయించిన అనేక విభాగాలు అడిగిన 

వెంటనే. తడుము కోకండా ఇవ్వడం - ఇత్యాది కార్యక మాల్లో 

నర్శకినీ, కృష్ణా రావుగారినీ తెలుగుజాతి తప్పకుండా కృత జ్ఞతాభావంతో 

స్మరించు కోవాల్సిం దే. 
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ఈ భగవద్దితా (వబోధం._ అనువాద మహాయత్నం సాగే నమ 

యంలో రమణస్థాన్లో భజన లకి వొచ్చే_ తామే మహా పండితులం 

అనుకునే వారొకరు. ' “సంస్కృతం రానివారు భగవద్దితలు అనువాదం 

.చేన్తున్నారుట. ఇట్లాంటి ఆహ్మభంశళ రచనలు -పెరీగి పోతున్నాయి 

లోకంలో. కలికాలం, కరికాలం” అని సణుక్కు_ నే వారు. ఏ మహో 

కార్యాన్ని. ఆరంభించినా ఆ విధంగా పలురకాల వ్యాఖ్యానాలు, 

దెప్పుళ్ళూ రావడం సహజమే. ఎందుకంటే లోకంలో ఆ మహాయత్నం 

తాలూకు వేడిని, వాడిని భరించలేక అల్లకల్లోలం బయలుదేరు తుంది. 

అప్పట్లోనే కృష్ణ్టారావుగారికి ఒక స్వప్నం వొచ్చింది. ఆ 

కలలో దక్షిణామూరి ఆలయం గర్భాలయంలో వి|గహానికి వుభయ 

పార్మాషల సౌరిస్, చలం కూచుని వున్నారు. కృష్ణారావు చలంగారి 

భగవద్గీతా వ్యాఖ్యానాన్ని చదువు తున్నారు. భగవాన్ రమణులు చేతిలో 

కర పట్టుకుని నిలబడ్డారు. కృష్ణభగవాన్ చెప్పే తత్వాన్ని వ్యాఖ్యా 

నించే చలం వ్యాఖ్యానాన్ని వింటూ భగవాన్ తల వూపుతున్నారు.___ 

సానందంగా. ఆ మెరిసే కళ్ళల్లో, వారి మౌనంలో ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని 

ఆ మోదించినట్లు కృష్టారావుగారికి తోచిందట. 

_ మరుసటిరోజు కృ రావుగారు ఆశ్రమం లె _బరీని గాలించి 

భగవాన్ రమణులు భగవ త పదునెనిమిది అధ్యాయాల నించి ఏర్చి 
కూర్చి అనువదించి, వ్యా నించిన శీలి శ్లోకాలను తీసుకు వొచ్చారు. 

ఆ రోజు కృష్టారావు వాటిని చదివి వినిపిసోం ఫే సౌరిస్, చలంగారు 

ఎంతో శ్రద్దతో విన్నారు. భగవద్గీత అంతటిలోనూ గొప్ప వేదాంత 
సారాన్ని బోధించే ఆ శ్లోకాలకు భగవాన్ వ్యాఖ్యానాన్ని చలం చేసిన 

వ్యాఖ్యానాన్ని పోల్చి చూచారు హౌరిస్, కృష్ణారావు. చలం వ్యాఖ్యానం 

ఒక్కా పొల్లు కూడా తేడా లేకండా అది భగవానే తెలుగులోకి రాశారా 

అన్నట్లంది. అరి చూచి హారిస్, కృళష్ణరావుగార ఆశ్చర్యపోయారు. 
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భగవద్దీతకి ఎంతో వివరంగా వుపోద్దాతం రాయాలని చలంగారి 

వుదేశం. Publisher తొందరతో. వుపోద్దోతం రాసినంతవరకూ ఆపు 

చెయ్యాల్సి వొచ్చింది. కానీ చలం భగవద్గీతలో అందరూ మెచ్చేది 

సగం సగం పూర్తయిన ఆ వుపోద్దాతాన్నే. 

ఇంక ఆ _పచురణకర్న చలంగారిని అదేపనిగా. తొందర పెడు 

తున్నారు. దాంతో మరో మహాయజ్ఞంగా దాన్ని fair copy చేయడం 

ఆరంభించారు. నర కి, కృష్ణారావు అందరూ చుట్టూ కూచుని fair 

రాతలో రిఫరెన్సులు అందిస్తూ వుంటే కృష్ణారావుగారు చేసిన fair ని 

చలంగారు సరిచూచే వారు. ఆ సాప్పుపతి పూర్తయ్యేసరికి చలంగారిక్రి 

నయమై పోయిందనుకున్న కి. P. (రక్కపుపోటు తిరగ బెట్టింది. 
అందువల్లనే సౌరిస్ “తెలుగు వాళ్ళ కోసం రాసిన రెండు “మహా 

(గంథాలు నాన్న నెత్తుర్ని పీల్చేశాయ” ని అంటారు. 

“ట్రీ రమణస్థాన్ల్ జయంతి ఈ నెల 80న భగవద్గీత Text 

జయంతికి పూర్తి ఐన్టే. 9 

ఇంక ముందుమాట రాయాలి. 

(రాయిడి నాగేశ్వరరావుగారికి చలంగారి లేఖ 16.12.64) 

“భగవద్గిత పూరి కావడం కనుచూపుమేరలో లేదు. అదికూడా 

నేనో, అంతకన్నా మంచిది ఈశ్వరుడో విపులంగా అర్థం చెబితేనే 

గాని తెలీదు స్పష్టంగా. 99 

(రాయిడి నాగేళ్ళరరాపుగారికి చలంగారి లేఖ 6-12. 15) 

పూర్తయిన భగవద్గీతని కృష్ణారావుగారు ముచ్చటగా గిర్మిపద 

కీణం చేయించారు. | 

భగీరథ యత్నంతో భగవద్గీత ని దివ్యమైన వ్యాఖ్యానంతో 

అందించిన చలం _పయత్నాన్ని ఆంధజాతి సీరాజనా లెత్తి స్వాగతిం 
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చింది. పారవళళ్ణింతో పాదాలకు మొక్కా శిరోధార్యంగా సీలుపుకొంది. 

చలం జీవితంలో ఆయన భగవద్దీతకి జరిగినంత విశేషగౌరవం ఆయన 

ఎ రచనకీ జరగలేదు. “సెక్కు వాజ్మయ నిర్మాతిగా పేరుమోసిన 

చలం భగవద్గీతా వ్యాఖ్యానంతో (_పేమర్షిపదంతో ఆగశ్రమపీఠంలో 
నెలకొన్నారు. వెలివేసి రొష్టుపెట్టి చలాన్ని హింసించిన ' తెలుగుజాతి 

(భగవద్గీతా రచనతో) కన్నీళ్ళ తో, _పీదుతో, భక్తి తో చలంమహర్షి 
పాదాల్ని అధి షేకించిండి. 

ఈశ్వర కాంతిలో వెలువడ్డ చలం మహర్షి భగవద్గీతా వ్యాఖ్యా 
నం భారతవర్షంలోనే భగవ వద్గీత జరిగిన ఇదివరకెన్నడూ జరగని 

ఇతరు లెవరూ చెయ్యని అమూల పరికోధనం. 

తిగుణాత్మక సృష్టికి చిన న్నారావుగారు రూపం దిద్దిన తివర్ణా 

తక ముఖచి(తంతో — | 'పేమచంద్ పబ్లిషర్్స్ చలం “భగవద్గీతను 

తెలుగుజాతికి అందించారు. 

“అవును భగవ తని (చలం అంత నులభంచేని రాసినా) 

అర్దం చేనుకోవడం క మే. మీరందరూ ఇక్కడికి వొచ్చి చలానికి 

B. “Pp. తగ్గి మీకు భగ దీత అర్దం చెప్పే కాలమనేది వొస్తుందా.__ 

తేక వొచ్చే జన్మకి వాయిదా పడుతుందా?” ౫3 . 

(రాయిడి నా గేళ్వురరావుగారికి చలంగారి. లేఖ వల 66) 

19 

చిత, పిల్లలు నర్తకితో కలిసి తెనాలి వెళ్ళారు. నర్శకి ఇంతకి 
మునుపు బెంగుళూరు, మాసు వెళ్ళింది. కాని చలంగారి దగ్గరకు 

వొచ్చాక ఎన్నడూ తెనాలి వెళ్ళలేదు. అన్నయ్య పోరు వెట్టగా, చాలా 
రోజులకి బయలుదేరింది. ఆమె తెనాలి (పయాణం అనుభవాల్ని ఆమె 

ముఖతానే విందాం. 
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“ఒరే నరసింహం చెల్లెలు వుందంటావ్, వెళ్ళి చూసి వొచ్చా 
నంటావ్? ఎక్కడికి వెడతావో? తల్లి లేని బిడ్డని ఎప్పుడు చూశామా, 

నిజంగా బతికే వుంచే ఒకసారి మాకళ్ళకి చూపించరాదా?” అని. చిన్న 

తనాన నామీద అంతులేని వాత్సల్యం కురిపించిన ముసలమ్మలంతా 

గోల పెడితే ఎన్నిసార్లో అన్నయ్య పిలవగా పిలవగా చివరికి చితతో 
కలిసి తెనాలి బయల్లేరాను, ఎప్పుశో 1888లో వొదిలి పెట్టిన తెనాలి. 

నన్ను ఎన్నో ఏళ్ళనించి తలుచుకుంటున్న వాళ్ళని చూసాను కదా అని 
సంతోషం శై ల్రోనించి దిగగానే. న్ 

చిన్నతనంలో, నెలల పిల్లగా వుండగా అమ్మచచ్చిపోతే ఇంటి 

పక్కన సాయెబుగా రింట్లో పెరిగాను. వాళ్ళు కొతగా పెళ్ళైన దంప 

తులు, ఆమెని బాయమ్మ అని పిలిచేదాన్ని. ఆవిడ ఒక ఆవును కొని 

ఆపాలుపోసి సన్ను అల్లారు ముద్దుగా పెంచింది. ఆ తరువాత నాయ 

నమ్మతో నండూరు వెళ్ళడం, అక్కడినించి బెజవాడ, అలా అలా 

య్యి దగ్గరికి చేరుకోవడం జరిగింది. న్్ 
థీ 

మళ్ళీ రమారమి ఇరవై ఏళ్ళకి తెనాలి గడ్డ తొక్కింది ఇవాళ. 
వీళశ్ళందర్నీ ఎప్పుడో ఎక్కడో చూసినట్లుంది. కలలోనా? .ఇలలోనా? 

పీగ్ళమాటలు ఎక్కడో విన్నానా? అనిపిసుంది. వాళ్ళందరూ ఎంత 
or wt జి. చక్షు a XC ns ఆప్యాయంగా _పేమగా వ్ చ్చారో నాదగ్గరికి. అమ్మా లక్ష్మీ, లక్ష్ముడూ 

అని (పతి ముసలమ్మా వొచ్చి కావలించుకునే వాళ్ళే.ఒకా విడ “అమాశ్రి 

లక్కి మళ్ళీ నిన్ను కళ్ళారా చూస్తాననునో లె దే తీ! అమ్మలేని బిడ్డవు 

ఏమయిపోయావో అని అల్లాడి పోయానమ్మా!” అనే సరికి కదిలి 

పోయాను. 

దాయమ్మ ఇంటికి వెళ్ళాను. “బాయమ్మా అని ఏడ్చావుగురుందా 

అమ్మా? నువెళ్ళి పోయాక నేనెంత బాధ పడ్డానో! నా తల్లీ! నిన్ను 
| G ని క్ష 



020... సౌరిస్ జీవితం 

మళ్ళీ చూస్తా ననుకోలేదమ్మా” అంటున్న బాయమ్మ పలుకుల్లోని 
(పేమ గుం డెల్లో ఏదో తెలియని గుబులుని పుట్టించింది, 

బాయమ్మ పిల్లలంతా వొచ్చారు. నా చుట్టూతా మూగారు. 

మిమ్మల్ని మేం చూస్తామనుకోలేదు, అమ్మ చెపే ప్పేది అందరికీ 

మిమ్మల్నికూడా కలుపుకుని "నాకు ఆరుగు రమా్మాయిలు, పెద్దమ్మాయి 

బెంగుణూరుదగ్గర వుందని...” అంటూ చెప్పారు. | అయిదుగురు యువ 

తులు. వాళ్ళ చేతుల్లో చంటి బిడ్డలు. 

బాయమ్మ భర ముసలివారు. మంచంమీద పడుకుని. అమ్మా 

_ఈ నాన్నతో ఆటలాడడం మరిచి పోయావా?” అంటే జ్ఞాపకాల మరు 

గునించి ఆయనెవరో తెలియక తడబడుతుంటే బొయమ్మ చెబితే 

తెలిసింది, 

“బాయమ్మ నిన్ను మరవలేదమ్మా” అన్నాను అ(పయత్నంగా. 

'కూచోమాి అంటూ బొయమ్మ వెన్ను నిమిరింది. _పేమగా తినడాని 

కేదో ఫలహారం తీసుకువొచ్చి పెట్టింది. 

బాయమ్మ een చిన్న తనంలో పాలుతాగే రోజుల్లో _పేమగా 

సాకిన బాయమ్మ....80 ఎళ్ళుగడిచినాయింకా మరిచిపోని దాయమ్మ ఆమె 

_పేమకి హృదయం లోతుల్లో కదలిక,ఆదిమాటల్లో చెప్పగలిగింది కాదు. 
_ “బాయమ్మ!: అన్నయ్య దగ్గరికి వెడతా”నని లేచాను. “అమ్మా 

ఇన్నేళ్ళకి వొచ్చావు నాలుగు రోజు లుండిపో అమ్మా! మళ్ళీ ఎన్నా 

శ్ళకో, ఎన్నేళ్ళకో, ఎప్పటికో .... ఇంక చూసానో, లేదో?”.... 

బాయమ్మ మాటలకి ఏం జవాబియ్య గలిగాను. “బాయమ్మా వుం డేది 

 రెండేరోజులు. ఈమాటు వొచ్చినప్పుడు తప్పకండా వొసానమ్మాః” 

ఆని. చెబితే బాయమ్మ. (పేమగా దగ్గరగా తీసుకుంది. అమ్మని చూశా 

నిపించిరది. ఏ లోకాలకో తరలిపోయిన అమ్మ మళ్ళీ ఇట్లా ఏ వొచ్చి 

నన్న హృదయానికి హత్తుకుం దనిపించింది. 



[41] అరుణాచలం 91. 

అన్నయ్యా వాళ్ళింటికి నడుసోం"ే - చిన్నతనం కొంచెంగా 

లీలగా ఎక్కడో జ్ఞాపకాల్లో మబ్బుచాటున నీరెండలా మెరున్తోంది. 

బాల్యం పక్కన అందరికీ మమతామయి అమ్మ కనిపిస్తుంది. నాకు 

మా(తం తల్లిలేని పిల్లనని నాపయి అందరూ ఛూపిన (పేమ, వాత్స 

ల్యం గుర్తుకి వొనాయి. అప్పట్లో పళ్ళకొట్లలో యాపిల్స్ దారాలకి కట్టి 

వేళ్ళాడ గమ్రైవారు. అవి గాల్డ్ ఎట్టా వేలాడుతున్నాయో నని వింతగా 

వుండేది. జీడీలు చే సేవాళ్ళు అవి సృంభాలకి పట్టిలాగి ఇవతల 

ముక్కలు కొట్టడం ఆశ్చర్యం గొలిపేది, పూలబావి పేరు వింటే 

పూలతో చేసిన బావి అనుకునేదాన్ని. కాలవలో పడవలు పోతూ వుంపే 
' ఎంతో వింతగా అనిపించేది. మళ్ళీ అవన్నీ ఈనాడు మామూలుగా కని 
పెంచాయి, ఆనాటి వింతజ్ఞాపకం మాతం మనసుకి సంతోషం. చిన్న 

ప్పటి అన్ని వింతలూ ఇప్పుడూ వున్నాయి కాని వాటిలో ఏదో వెలితి 

కనిపిస్తోంది. (పపంచంకూడా తన చిన్నతనాన్ని పోగొట్టుకున్నట్టు, 

తన అమాయకత్వాన్ని ఎక్కడో పారేసుకున్నట్టు అనిపిస్తోంది. 
(పపంచం చుట్టూతా కూడా ఏదో పెద్దరికపు గోడ మొలిచిం దని 

పిస్తోంది, 

.సంజ వేళకి గూళ్ళకి చేరుకునే పక్షుల గుంపుల్లా కోటి ఆలోచ 

నలు గుండెల నిండా ముసురుకొంటూ వుండగా అన్నయ్య వాళ్ళింటికి 

చేరుకున్నాను. 

మల్లెపూ లమ్ముకునే కోటయ్య నన్ను చూడటానికి వొచ్చాడు- 
“అమ్మా నీ గొను నిండా మల్లెమొగ్గలు పోస్తే నేగాని అము్ముకోడానికి. 

వెళ్ళీవాడ్ని కాదు. ఇన్ని సంవత్సరాలు అవే జ్ఞాపకాలతో ఇంకా మల్లె 

పూలు .అమ్ముతున్నానమ్మా ! .... .... .... ఈ ఏడు పూత ఇప్పుడే 

_పారంభమయిండం టూ చేతుల్గొ పోశాడు .. గుప్పెడు మల్లెపూలు. 
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గుండెల్లో పూచిన వాత్సల్యం వృువ్వ్వు లో కలిపి, మల్లెపూల తాత ఇచ్చిన 

కానుకతో తూగగల కానుక (పవ పంచంలో లేదనిపించింది. పువ్వులో 

బాటు కొంచం డబ్బు చేతుల్లో పెట్టి “జాకెట్టు కుట్టించుకో అమ్మా! 

నేను బతికి వుండగా ఇంక మళ్ళీ నిన్ను చూసానా త్రీ : ఇన్నేళ్ళ 

తరవాత చూడగలిగాను అడే ఆళ్చర్యం” అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. 
ఓ ఏడెనిమిదేళ్ళ తరవాత అతను చనిపోయాడని విన్నప్పుడు అత 
డానాడు చెప్పిన మాటలు గురొచ్చి దిగులువేసింది ___ ఇప్పటికీ ఆ 
తాత ఇచ్చిన గుప్పెడు మల్లెపూలు ..... _.. నా గుండెల్లో వాడిపోలేదు. 

అన్నయ్య ఓ రోజు హోటలు పని ఎవరికో అప్పజెస్పేసి 

_ వొచ్చాడు. “ఆలా వూరంతా చూపిసానమ్మా నీకు చిన్నతనం గురుకి 

వొస్తుందేమో” అంటూ తెలిసిన వాళ్ళందరి ఇళ్ళకీ తీసు కెళ్ళాడు. 

వాళ్ళ ఇళ్ళు ఎప్పుడో కలల్లో చూశానా ? అన్నంత చిన్న జ్ఞాప 

కాలు. వాళ్ళకి మాతం నేను తెలిసినట్టు ఎంతో ఆపా్యాయాలూ, అధి 

మానం చూపారు. నాలుగు రోజులకల్లా. తిరిగి తిరువన్నామలై వొచ్చే 
శాను. ఈమాటు తెనాలే నాతోపాటు 'వాళ్చేను న్నట్లనిపించింది. “? 

ఆశ్రమం నించి westerners ఇక్కడికి వొచ్చి భజనలు చేసి, 

డ్యాన్సులు చేసేవారు. వాళ్ళు చలంగారిని. ఎంతగా _పేమించేవారో : 

కానీ ఆశ్రమం వాళ్ళు. ఆంక్ష పెట్టారు" “అక్కడికి వెడితే ఆ(శమా 

నికి రాకూడి దని___ పాపం వాళ్ళకి ముందు రోజు తెలిసేది కొదు. 

౪ ఆంక్ష సంగతి తెలిశాక మర్నాటినించి వొచ్చేవారు కాదు. కొంత 

మంది ఎంత బాగా కలిసి వుండేవారో : కొంతమందికి ముండే తెలి 

సేడి, వాళ్ళు మర్నాటినించి కంటికి కనపడరని, చలంగారు వాళ్ళకీ 

తెలును. మరి కొంతమంది వొచ్చి." “వాళ్లు. ఏ వొద్దంటున్నారు. అక్కడికి 

వొచ్చాంకదా, ఎందుకు Unpleasant. చేసుకోవడం” అని చెప్పి వెళ్ళి 
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పోయే వారు. కొందరికి చలంగారే వచే బృవారు. _కటమందారికి మీ మీ 

రెక్క_డికి రావడం ఇష్టం వుండదని” వాళ్ళు “సరే మేం రావ 

మానుకుంటాం” అని ఆ ఒక్క రోజు తమకి వుం దెకదా అని చాలా 

సరదాగా గడిపి వెళ్ళిపోయేవారు. 

చాడిర్షక్ కి నుళ్ళీ జబ్బు చేసింది. ఆ జబ్బు చేయక ముందే 

చలంగా రింట్లో వంటలలో కారాలు ఎక్కువగా వున్నాయని తాము తిన 
లేకుండా వున్నామని చాడ్విక్ చెప్పారు. మొట్టమొద పే షౌ ఆయనకి 

చెప్పారు. “ఇక్కడ వంటల్లో మీకు కారాలు ఎక్కువ అవుతాయి... 

మీకు విడిగా చప్పిడీగా వండి పంపుతాం” అని. కాని ఆయన వినే 

వారు కారు. 

“మి శేది చేనుకుం కే అదే నాకు పంపండి” అన్నా రాయన. 

“మీరు అక్కడ తినడ మేమిటి ? మీకు భోజనం మేం పంపి 

సాము” అన్నారు యూరోపియన్ మి(తులు ఆయనతో, అక్కడితో 

చాడ్విక్ రవమణగ్జాన్ భోజనం మానుకొన్నారు, కానీ వాగ్దానం ఇచ్చిన 

మి(తు లెవరూ “ఆయనకి భోజనం పంపటల్లేదు. వంటవాడు అంతకి 
మునుపే మానేశాడు. దాంతో కిట్టూ అనే పూజారి తమ ఇంట్ల 

భోజనం తయారుచేయించి ఆయనకి పంపేవారు. 

మళ్ళీ జబ్బు చేసింది చాడిిక్ కి. ఈ సారి కూడా ఆయన చాలా 

చార పడుతున్నారు. ఆయనకి బ్లాడర్లో infection. పూజారులు, వేద 

పారాయణ పిల్లలు అందరూ. ఆయన "నేవ చేస్తున్నారు, ఒక జబ్బు. 

తగ్గితే మళ్ళీ ఇంకో జబ్బుకో చాడ్విక్ బాధ పడుతున్నారని తెలిసి షౌ 

ఎంతో బాధపడ్డారు, 

a యూరోపియన్ మి తులు ముఖ్యంగా మెక్న్టన్, మా. తల్యార్ 

ఖాన్ చాడ్విక్ ని మ(దాసు వెళ్ళి. వైద్యం చేయించుకోమని గటిపటు 
క జ “టట 
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పట్టి ఆయనని మ్మదాను తీనుకుని వెళ్ళారు అక్కడ నర్సింగ్ 

హోమ్లో డె డాక్టరు చాడ్విక్. చాలా పెద్దవారనీ, ఆపరేషన్ చేయడానికి" 

వీల్తేదనీ_ అస్నారు. మెర్ స్టన్, మా తల్యార్ ఖాన్ ఆ డాక్షర్న “ఎట్లా 
" రు లా 

గెనా ఆయనకి ఆపరేట్ చేయండి” అని కన్నీళ్ళతో బతిమాలారు.. 
అప్పుడు డాక్టర్ ' “సరే ఇది పెద్ద రిస్కే. మీరు రిస్కు తీసుకోమం పే 

నేసు తీసుకుంటాను” అన్నారు. ' “తీసుకోండి” అన్నారు వాళ్ళు చా 

ధైర్యంగా. ,అది చాలా పెద్ద ఆపరేషన్... 

డాక్టరు వాళ్ళ మాటమీద ఆపరేషన్ చేశారు. ఆయన మదా 

సులో వున్నన్నాళ్ళా ఇక్క-_డినించి షా ర్మాతింబవళ్ళి ఆయన మీద 

దృష్టి పెటి వుంచేవారు. 

ఆపరేషన్, [e5t పూర యినాక చాడ్విక్ తిరువన్నామలై వొచ్చే 

శారు. చలంగారు వాళ్ళంతా ఆయనని చూడడానికి వెళ్ళారు. ఆయన 

ఎంతో సంతోషంతో “భగవాన్ నాకు జీవితానికి మళ్ళీ లీజ్ ఇచ్చారు” 

అని వాళ్ళతో అన్నారు. తమ భారమంతా భగవాన్ మీదవేసి నిళ్నిం 

తగా వుండి పోయానని, ఆప ప రేషన్ వల్ల తమకి చీమంత బాధకూడా 

కలుగలేదని చెప్పారాయన. 

చాడ్కిక్ చలంగా రింట్లో భోజన భాజనాలు మానుకున్నా. చలం 

గారి దగ్గరకి స్నేహితుడుగా వొస్తూనే వున్నారు. ఎవరి కోసం షాని 

గదిలోంచి పంపని ఈళ్వరుడు ఆయన ఎప్పుడు వొచ్చినా గదిలోంచి 

బయటికి పంపించే వారు. కొన్నాళ్ళకి చాడ్విక్ వొచ్చినా కూడా షా 

గడిలోంచి బయటికి రావడం మానేశారు. అయినాగాని ఆయన వొచ్చి 

చలంగారికో మాటలాడి వెళ్ళేవారు. చాడ్విక్ ఎప్పుడు వొచ్చినా చలం 

గారి పెంపుడు నెమలి హీరా ఆయనని తరుముతూ వుండేవాడు. కానీ 
ఆయన చలంగా రింట్లో (పతి పండగకి, వృత్సవారికి, అన్ని విశేష 

సందర్భాలకి' హోజ రోయ్యేవారు. 
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1960లో ష్మతికలలో (పళయం గురించి జో్యతీష్యాలు పడుతూ 

వుండేవి. (పపంచ మంతటా చర్చలు రేకెత్సి ంచిన వార్సలవి. 

బె బిల్లో చెప్పిన అనేక. నిదర్శనాలు 1960, 61 లలో జరగడం. 

మొదలు పెట్టాయి. ఎన్నడూ ఎక్కడా లేని రోగాలు చెలరేగుతున్నా 

యని, పెద్ద పెట్టున భూకంపాలు వొ సున్నా యని, కొండలు విరిగి పడు 

తున్నా యని_ (పతివాళ్ల చలంగారికి వుత్తరాల ద్వారా తెలియ జేసే 

వారు. 1861 రాగానే, సరే (పళయానికి నువ్వు ఏర్పాట్లన్నీ చెయ్యి” 

అన్నారు షౌతో ఈళ్వరుడు. 

(పళయం గురించి చలంగారి వుత్త రాలు చదివి, ష్మతికలు 

చదివి చాలామంది... “పళయం వొస్తుం దని అంటున్నారు గనుక 

మా కుటుంబాలతో సహా మేం తిరువన్నామలై వొచ్చేస్తున్నాం” అని 

చలంగారికి వుత రాలు రాసేవారు. ఆ సంఖ్య వందలు దాటిపోయేలా 

వుంది. 

షా ముందుగా గంగాధరాన్ని, సారంగపాణిని పిలిచి “ఇట్లా 

(పళయం రాబోతోంది. ఇక్కడికి వొచ్చేవారికి మీ రేమయినా సహ 

యం చేసారా?” ఆని అడిగారు. 

“ప్రళయం సిజంగా నొ స్తే ఎంతమంది వొచ్చినా, వాళ్ళందరికీ 

మేం భోజనాలు పెడతాం. కాని రాకపోతే మాతం మే మేమీ చెయ్యం” 

అన్నారు వాళ్ళు. 

భోజనాల విషయం కన్నా ఇంతమంది వొ సే వారి నెట్లా 

accommodate చెయ్యా అన్నది, వారందరికి ఏ విధంగా సేవ 

చెయ్యడ మన్నది ఆలోచిస్తే చాలా గొప్ప 'సమస్యగా తోస్తుంది కాసీ 
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వారి నంచర్నీ ఈళ్వరుడు అరుణాచలం. రానీయ దల్బుకోలే దని 

పిసుంది. 

నా అప్పట్లోనే. కనకమ్మగారి కోకల వొచ్చింది. 

“ఇది గనకమ్మగారికి వొచ్చిన కల, ఇది ఈళ్వరుడు చెస్తున్న 

(వళయ సన్నాహాన్ని సూచిసోంది. 
“రాతి న ధలో గొప్ప కల. ఈశ్వరుడు, భగవానులు, నాన్న. 

నర్శ కి గారలు. ఈశ్వరుడు. డక దివ్యప్పురుషులుగా కన్పించారు. ఒక. 

వేదిక పె నిలబడి. (క్రీస్తు యీ లోకంలోకి రాబోతున్నారు. ఇప్పుడు మీ 

రంతా. “అపోస లులు, పౌలు శిష్యుల పాాతలు వహించాలి. అని చెబు 

తున్నారు మా + కందరకు నాన్న :! ఆ కలయొక్క గొప్ప. అనుభూతి. 

నన్ను ఇంతవరకు వదలలేదు. ఒళ్ళంతా ఒక కే గగుర్పాటు. . తలలో 

ఏదో శేలియని దిమ్ము. భగవాన్ ఒక సోఫా-పె పడుకుని మౌనంగా 

చూస్తు. స్ నర్త క్రి .అట్లూ, ఇటూ హడావిడిగా తిరుగు తున్నారు. 

నాన్న న అ "నిలబడి “నాకు 'దోసకాయలు తెచ్చారా ?” అని, 

అడుగు న్నారు. "ఇదీ కల. ఇంకా ఎక్కువ కాలం వుంటే బాగుం.. 

డేది ఆ కల. అంతలోనే కరిగి పోయింది. ఆ సంతోషాన్ని తెలుపు 

కుంటాని కే ఈ కార్డు. షక. (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 17. 2 60) 

ఆ సంవత్సరం ఈశ్వరావతరణ. దినోత్సవానికి (Aug. 15కి) 

హ్యానాలతో బాటు కొంతమందిని (పత్యేకంగా “మీరు తప్పకుండా 

అవాత్సింద”ని ఆహాననించారు.”. 'వా వరం పే -జవహార్,' కురంగే 
శ్వర లక్షిిగారు, కాన్రిగారు...జగ్గాకావు, కె: సభా, నరసింహస్వామి, 
వారందర్నీ పిలిపించి “మీక్రు పీలయిన (పదిశాల్లో ఇట్లా: (వళయం 

రాబోతోందని (వచారం. చేయండి. ఎవరన్నా మీ, మాట పని విళ్వసి సే 

_ “మేం నమ్ముతున్నా” మని చలంగారికి ఒక వుతరం రాయ | 

J 

మనండి” అని. చెప్పారు షౌ. 
శ్ 
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ఆ ఈళ్వరావతరణోత్సవానికి ఎంత హడావిడో "ఎంత వుత్ళా 

హమో కుట్జవాళ్ళలో. అంతా ఈశ్యరుడు చెప్పినట్టుగానే చేసామని 

పూనుకున్నారు. ఎవరికీ ఈళశ్వరాదేశం పట్ల సందేహం లేదు. 

ఈళ్వరుడు చెప్పిన 'దేమం పే సము దతీరాలవారు ఈశ్వరుడు 

నియమించిన సముదతీరాలు లేనివారిదగ్గరికిరకణకోసం వెళ్ళాలి. ఆవి 

ధంగా సము(దతీరాల నించి వొచ్చినవారికి రక్షణ ఇసామని___ విద్యుత్ 

కుమార్, చిన్నన్నగారు, జగ్గారావుగారు కొండూరు నించి వొచ్చిన ః కుం 

'దేటి వెంక టేళ్వరరావుగారు' తదితరులు ముందుకు వొచ్చారు. ' 

_షౌకి డబ్బంటపే చాలా అసహ్యమైన సంగతి. కానీ ఈ వ్యవ 
హారంలో డబ్బు సంగతి తననోటితో తామే ఎత వలసి వొచ్చిందామెకీ: 
“రక్షణ నిమిత్తం వెళ్ళేవారు. తమకి ఆశయం ఇచ్చేవారికి భారం 
కాకండా కొంతడబ్బు తమతో తీనుకు వెళ్ళండి” అని చెప్పాల్సి 

వొచ్చింది. అందరూ ఎంతో వుత్సాహంతో ఒప్పుకున్నారు. ' 

విద్యుత్కుమూర్ M. గ. అప్పారావుగారి కొడుకు. విద్యుత్ 
కుమార్ చలంగురించి చిన్నారావుగారికి రాసిన ఉత రాలన్నీ చిన్నారావు 

గారు తిరువన్నామలై వొచ్చినప్పుడు చలంగారికి చదివి వినిపించేవారు. 
విద్యుత్ కుమార్ ఇంగ్లాండులో సోమర్ సెట్ మామ్ని కలుసు 

కున్నారట, 

“నాలాగే రాసే రివల్యూషనరీ రచయిత మీ దేశంలో ఎవరైనా 

పున్నారా?” అని మామ్ విద్యుత్ కుమార్ ని అడిగారు, 

“మీలాగ రాసే రచయిత మాదేశంలో ఒకరే పున్నారు. వారి 

"పేరు “చలం”. వారు మా తెలుగువారే” అని గర్వంగా 'చెప్పారట. 
విద్యుత్ కుమార్, మామ్తో, | 
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_ విద్యుత్కుమార్ చలంగార్ని చూడడానికని వొచ్చారు. ఆయనకి 

చలంగారి యెడల ఎంత పేమో! ఎంత వినయమో: 

“మీరు ఆశయం కోరే వారికి రక్షణనిస్తారా?” అని ఈళ్వ 

రుడు ఆయనని అడిగారు. 

“చలం ఈళ్వరు డంటున్నారు గనక మేము ఈళశ్వరు డంటు 

న్నాము. తప్పకుండా ఆ(శయం కోరిన వారందరికీ ఆ్మశయంఇసాము” 

అన్నారాయన. ఆయన చలంగార్ని చూచేందుకు రెండు మూడుసార్లు 

వొచ్చారు. 

ఆ రోజులలో శాస్త్రిగారు, కరం గేశ్వరరావు మొదలై నవారు 

ఆరుణాచలంలో నే ఇళ్ళుకట్టుకుని చలంగారికి దగ్గరగా వుండాలని (పయ 

త్నాలు చేశారు. చలంగాశే కొంచెం వుత్సాహం చూపించినట్టయితే 

ఇక్కడే చలంగారి చుట్టూరా వుండిపోయేవారే, ఈపాటికి రమణస్ఫాన్ 

కోలనీ ఒకటి వెలిసి వుండేదేమో! 

చివరికి కురంగేళశ్వరరావు పెళ్ళి చేసుకున్నారు. ఆయనకి BంM- 

bay films లో ఒక photographer గా చేరాలని ఆశయం. ఈశ 

'రుడ్ని “చేరమంటారాి అని అడిగా రాయన. ఈళ్వరుడు “మీట్లారంటి 

వుద్యోగాల్డ్ చేరవద్దు” అంపే మాను. కొన్నారు. 

పెళ్ళి చేసుకునే ముందు ఫలాని ఆమెని పెళ్ళి చేనుకోబోతు 

న్నాను అని వుత్త రం రాశారాయన. ఏమా(తం కట్నం తీనుకో. 

వద్దని. ఈళ్వరుడు. రాయించారు. భార్యతో సహా. అరుణాచలం. వొచ్చి 

వుండాలని. ఆయన ఆశయం. పాపం: అడి నెరవేర లేదు. 

ఈశ్వరుడు. రాకముందే సౌరిన్లో ఒకవ్యాధి వవేశించింది. 

షాకి ఆన్న తికి వెళ్ళి చూపించు కోవాలని ఉండేది కాని ఈశ్వరుడు 

వొచ్చినప్పుడు ఆయన నడిగితే ఆయన వొద్దన్నారు. ఆమెకి వెద్యం. 



[12], అరుణాచలం — FE: 

'తెలును గనక అందుక్కావలసిన మందు తెప్పించుకొని వేనుకున్నారు. 

కానీ ఆ మందుతో ఆ వ్యాధి నయంకాలేదు. 
ఆమెకి ఒక ఆరని పుండు నయం కాకండా వుండేది. లీవర్, 

ఇన్ "టెసైయిన్స్, యుటిరస్ ఆంతా వాచి నెప్పిగా వుండేది. 1960లో 

అది క్యాన్సరని ఆమెకే తెలిసింది. ఆలా తెలియగానే భగవాన్ సమాధి 
దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక నమస్కారం చేసి వొచ్చెశారు, ఆ దశాబ్దం అది 

తమని బాధించకుండా ఏవిఢంగా వుందా? ఆని ఆమెకి ఆశ్చర్యం. 

కాని 1960లో మాతం బాగా వాపు ఎక్కువై పోయి కొంత బాధ పెట్ట 

డం మొదలు పెట్టింది. 

ఆ రోజుల్లో ఆమెకి సంకల్పమంటూ ఏదయినా వుంచే అది 

ఒకట, తాము 'తల్లిదండులకి తెలిసే విధంగా జబ్బు పడకూడదని, 

వారికి తనవల్ల ఏవిధ మైన పరితాపం కలగకూడదని. 

చలంగారికి కా్యాన్సరునొప్పి విటమిన్ ౯ వల్ల నయమెంది గనక 

సురీ బాధ అనిపి పిస ఒకటి రెండుసార్టు విటమన్ క చేసికుస్నారు షౌ. 

చాధంతా తగ్గిపోయింది. కాని ఆవాపు "అట్లాగే వుండి పోయింది. కొం 

చెం నొప్పి చేస్తూనే వుండేది. 

ఇదికాక ఎసిడిటీ బయలుదేరింది. కానీ ఈ ఎసిడిటీ దానివల్రేనని 

ఆమెకి తిలియదు. మెల్లిగా (పకృతి చె వైద్యం ఇంట్లో _పవేశించింది. 

షా ఎసిడిటీ కోనం చలంగారు నర కిఆమె పొట్టకి మన్నుక ట్లు వే నవారు. 

మన్నుక ట్లనే నాన్నవాళ్ళకి తెలియకుండా పాకి తి కడుపు మీదకి జార్సు 

కునే వారు ఆమె, దాంతో ఆమెకి పొతి, కడుపులో వుండే బాధలన్ని 

తగ్గిపోయాయి. ఆవ్యాధి ఎప్పుడో అప్పుడు తమని మింగేస్తుందని అను 
కునే వారామె. కాసీ త ల్లిదం(డులు జీవించి పుండగా మాతం అది 

జరగ కూడ దనుకునేవారు. షౌ 1966లో నిమ్మకి స రెత్తి నట్టు ని ళ్ళ 
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లంగా తిరిగేవారు. కానీ అవి చాలా గడ్డురోజు లామెకి, ఆమెలోపల 
ఏం బాధ పడుతున్నారో ఎవరికీ తెలియదు. 

అమ్మ హఠాత్తుగా నర కిక్రి వుత్త రం రాసింది. “అమ్ములికి 

జబ్బు చేసిందో శేకపోతే చేయ్యబోతుందో మీరు జా్యగత్తగా చూనుకోం 

డేం” అని. షౌ నవ్వి వూరుకున్నారు. నర క్రి (ప్నిసే “నాకేమి జబ్బు 

లేదు. అమ్మ ఎందుకు అట్లా గాభరా పడుతోంతో?” అని (పళ్నించారు. 
తర్మడికి వొచ్చిన mouth cancer ఆ ఆమె తన వొంటి మీదికి తీసుకు 

న్నారు. అది ఆమె నోటికి attack అయింది. గొంతు సరిగా రాకపోవ 

డం కఫం అట్లాంటివి కలిగేవి దానివలన, అం తేకాదు___ పురుచ(క 

వరి యయాతి .వారక్యాన్ని తీను కున్నట్లు తండి ఒంటిమీద వార్జక్యాన్ని 

ఆమె తీనుకున్నారు. | 

డెభై య్యోపడిలో రోగ్యగస్త శరీరుడై న వున్న తండి పారబా 
న్నంతా ఆమె తీసుకుని భరిస్తూ వుంటే, ఆయన ఏబాధ తెలియకుండా 

హాయిగా గంతులు వేస్తూ వుండేవారు. ఒక తండి బాధనే కాదు. విశ్యా 

సులందరి వేదనలను, . బాధలను ఆనందంగా తాము తీనుకుని భరించారు. 

భరిస్తున్నారు షౌ. ఆ విధంగానే జీసస్, రామకృష్ణపరమహంస, భగ 

వాన్ రమణమహర్షి భక్తుల బాధలను తమ శరీరం మీదకు తీసుకునే 

వారని వింటాము. 

"ఎండాకాలం శలవలకి వ వొచ్చిన డాలీ తాను మళ్ళీ స్కూలుకి 

పోనని పంతం పట్టింది. షౌ “ఎందుకు వెళ్ళవు? ఏమిటి కారణం”అని 

అడిగా రామెని, “నాకు అక్కడ బాగా లేదు, నేను వెళ్ళను” అంది 

డాలీ. “నువ్వు చదువు కోకపోతే పెళ్ళిచేనుకో, వెళ్ళి చేసేసాను” 
అన్నారు షా. డారీ షా కాళ్ళమీద పడిపోయి. “వెళ్ళిమా(తం 4 వొద్దు 

నౌకు పెళ్ళి చెయ్యకండి” అని ఏడ్చింది. అప్పటి నించి డాలీని బసవ 
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రాజుగారి దగ్గర చదువుకి పెట్టారు. షా దగ్గర సంగీతం నేర్చు కునేది. 

డాలి కంఠం ఎంతో బావుండేది. డాలీ పాడుతోం టే సన్నటి తీగమోగు 

తున్నట్లుం డేది. 

.. పి. నారాయణమూర్తి గారు వారి కుటుంబాన్ని అరుణాచలంలోనే 

వుంచారు. చలంగారు. devotion (భక్తిలో వున్నప్పుడే వుత రాలు 

రాసేవా రాయన.. ఆయనకి చలం.గా రంకు. ఎంతో భకి,. ఆయనకి 

ఇద్దరు కూతుళ్ళు. పెద్దమ్మాయి పేరు పరమేళ్షరి. ఆ అమ్మాయికి 

పోలియో వచ్చింది. చిన్నమ్మాయి పేరు శ్యామల. “మీరు వెంటనే 

Birthcontrol operation చేయించు కోకసోతే. నాకు ఇంక ఉత రాలు 

రాయకండి” అని చలంగారు గట్టి గారాశారు. దాని కాయన “ “ఆపరేషన్ 

చేయించు కుంటాను, పిల్లల్ని కననండి” అని చలంగారికి వుత రం 

రాశారు. ఆయన పిల్లలు. పుట్టకుండా ఆపరేషన్ చేయించు కున్నారు. 

చలంగా రాయనకి “మీకు 'ఈళ్వరుడిలో విశ్వాసం వుంటే. ఆయన మీ. 

ఆరోగ్యం సంగతి చూస్తారు” అని రాశారు. ఆయన ఈశ్వరుడి యెడల 

తమ విశ్వాసాన్ని (పక టిస్తూ పుత్త రం రాశారు. ఆ అమ్మాయికి 

విభూతి పంపించి, భగవాన్ పటానికి నిత్యం నమస్కారం, చేయించ 

మని పుత్తరం రాయించారు ఈశ్వరుడు, పెద్దపిల్ల భగవాన్కి నమస్కా 

రంచేసి విభూతి వేసుకుంటూ వుంటే చిన్నపిల్ల "తానుకూడా వెళ్ళి భగ 

వాన్ కి నమస్కారం చేసేది. . 

నారాయణమూర్తి గారికి చిత్తూరు బదిలీ అయింది. ఆయన చలం 

గారితో “మా కుటుంబాన్నంథా తీసుకువొచి చ్చి తిరువన్నామలై లో మీ 

దగ్గరే పుంచుతా నండి" అని. చెప్పి ఆయన కుటుంబాన్ని Bose 

compound లో gate house లో పుంచారు. ఆయనకి ఇద్దరు 

భార్యలు, లక్కీ, సీత, లక్షీ పిల్ఫలే ఆ ఇద్ద రాడపి లలు, పకకి 
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పిల్లలు లేరు, సీత టీచర్. అప్పట్లో వాళ్ళందరేకాక పద్మనాభస్వామి 
గారి అబ్బాయి ఆంజనేయులు చలంగారు వాళ్ళతోనే వుండేవాడు. 

ఆంజనేయులికి చదువు సరిగ్గా రావడం లేదని వాళ్ళ నాన్నగారు 

అతన్ని ఇక్కడ వొదిలి పెట్టి వెళ్ళారు. అతనికి చదువు రాకపోవడం 

తెలివితక్కువవల్ల కాదు, “అతని అద్దే దానికి కారణం. ఇక్కడ 

చలంగారు, బసవరాజుగారు ఆతన్ని డిసీప్లీన్లో పెట్టేసరికి ఎంతో 

ర్రతో రా(తులకు రా(తులు మేలుకుని చదివేవాడు, అతనికి అన్ని 

విషయాల్లోనూ డాలీతో పోటి. దాంతో డాలీకన్నా బాగా చదవాలని 

పట్టుపట్టి ' చదివేవాడు, . . 

పరమేశ్వరిని ఎనిమిదేశ్ళవరకూ అడ్డాలలో చిన్నపిల్ల లాగ 
ఎత్తుకు తి ప్పేవారట తల్లి దం(డులు. ఆ అమ్మాయి మూతి ఒకపక్కకి 

వంకరపోయి వుండేదట. ఈళ్వర విభూతి వేసిన తరువాత ఆ వంకర 

పోయింది. తరువాత నడవడం కూడా ఆరంభించింది. కాని నడక అదో 

విధంగా వుండేది. ఆ అమ్మాయి వొళ్ళు సరిగా fంIM కాలేదు. మాట 

ముద్దగా వొచ్చేది. ఇక్కడికి వొచ్చాక ఈశ్వరుడు ఆ అమ్మాయి నాలి 

కక ఒక ఎక్సర్ సయిజ్ చెప్పి చేయించారు. అప్పటినించి చాలా మెరు 

గయింది ఆమె మాట, ఆ అమ్మాయికి ఆసనాలు, చదువు. సంగీతం 

ఏర్పాటు చేశారు ఈశ్వరుడు. ఎంత అందమో ఆ అమ్మాయిలో. 

చిన్నపిల్ల శ్యామల ఎంతో తెలివైన పిల్ల, చాలా హుషారు, చురుకు. 

'ఆమె' 'అందరికీ చాలా ఇష్టురా రైపోయింది. ఆ పిల్తలకోసం రమణ 

స్టాన్లో చిన్న స్కూలు తయా “రయింది. 

ఆదివారం, ఆదివారం కిక్రిమేషన్ క్ల కాస్ జరిగేది. ఏదో ఒక 

ఇంటరెస్టింగ్ subject చెప్పుకోవడమో, నాటకాలు వేయడమో, ఓ 

కధ చెప్పుకోవడమో కికియేషన్ క్లాస్లో వుండేవి. 
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చలంగారు, నర, కి__. రమణస్తాన్లో (పకపక, వజీర్, షో 

తప్ప్ర మిగిలిన వాళ్ళంతా ఆ బ్లైనుకి. హాజరు అయ్యేవారు. తెలిసిన 

కథల్నే అప్పటి కప్పుడు నాటకాలు ఆడేవారు. ఆ నాటకాల్లో, లక్ష్మీ, 

సీత, ఆంజనేయులు, డాలీ, నర కి, చలంగారు, బ్రనవరాజుగారు అంద 

రిక్తీ పా(తలు వుండేవి. ఎక్కు. వ మాటలు వున్న పాతల్ని. చలంగారు 

వేసేవారు. డ్యాన్సు సీను లేమయినా వొస్తే , పిల్లలు డ్యాన్సు చేయ 

డానికి సిగ్గుపడితే వాళ్ళకి బదులుగా చలంగారు డప్పు పట్టుకుని డ్యాన్సు 

చేసేవారు. ' అవ్పల్లో ఎవరో చలంగారికి జబ్బుగా వుందని చూడడానికి 

వొచ్చారు. కానీ వాళ్ళు వొచ్చేసరికి కంజీరా పట్టుకుని డ్యాన్సు చేసున్న 

చలంగారిని చూసి వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయారు. 

ఒకొక్కసారి ఫ్యాన్సీ డెస్సులు వేసేవారు. ఒక్కోసారి 

వంటలు చేయడం గురించో ఏదో ఒక ఆసకి కరమైన అంశంగురించో 

మాటలాడుకోవడం జరిగేది ఆ రిక్రియేషన్ క్లాసులో, 

ఆంజనేయులు, డాలీ కలిసి ఎంత అల్లరి చేసేవారో! ఆంజ 

నేయులు సంగీతం నేర్చుకునే వాడు, అతనిది మంచి కంఠం. ళజర్షర్ 

నాట్యం చేసేవాడు. ఆడవాళ్ళు చేసే పనులన్నీ అతనూ చేసేవాడు. ఏ 

పనై నా అతను చేసినంత బాగా ఆడపిల్ల లు కూడ మరు ఆ 

రోజుల్లో వంటింట్లో నర కికి కుడిభుజం ఆంజనేయులు. అతను 

ముగ్గులు కూడ ఎరితో గొప్పగా వేసేవాడు. పాత డొక్కు హారో్కోనియం 

తీసుకుని వాయించేవాడు. ఇంట్లో భరించ లేమంటే, బైటికి తీసుకుని 

వెళ్ళి చింతచెట్టు దగ్గర పెట్టుకుని వాయిసో, పాడుతో వుంటే చుట్టూ 

జనం చేరేవారు. 

మూరి గారని ఒకాయన రమణస్థాన్ లో వృండేవారు ఆ రోజుల్లో, 

ఆయన కొన్నాళ్లు సినిమాలలో డై రెక్టింగ్ చేశారు. ఆయన జాతకంలో 
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"కర్పణి' అని చాలా చెడదళ వొచ్చింది. ఆ దశ వొచ్చినప్పటి నించి, 
ఆయన చాలా పెద్ద డెబ్బ తిన్నారు. ఎ దిక్కూ తోచక. తిరువన్నా 

_ మలి వొచ్చెశా రు. “ఇలాంటి చెడుదళ నాకు వొచ్చింది. [పపంచంలో 

వుంటే ఏమయిపోతానో : అందువల్ల ఇక్కడే వుంటాను” అని చలం 

గారితో చెప్పి రమణస్టాన్ లో వుండిపోయారు. ఒకరోజు ఆయనకి విరో 

"చనాలు పట్టుకున్నాయి. ఆంజనేయులు guest house లోనే వుండే 

వాడు. మూరి, గారికి. అతసె ంత సేవచేశాడో | రమణస్థాన్ నించి జావ 

' తీనుకువెళ్ళి ఈ ఆయనకి చెంచాతో . తాగించేవాడు. సీరసంవల్ల ఆయన. 

. లేవలేకపోతే, చెయ్యి సాయం ఇచ్చి నిలబెట్టి పాకీ దొడ్డికి తీసుకు వెళ్ళీ, 

_ వాడు. ఆయన కవసరమైన, సహాయమంతా “ఆంజనేయులే చేసేవాడు. 

| నారాయణమూర్తి గారి కుటుంబం రాకముందు రమణస్టాన్లో 

సుమి అన్తే అమాశ్చాయి వుండేది. ఆ అమ్మాయి. రమణస్టాన్లో. వున్న. 

పిల్లలకి పిందీనేర్చేది.. నుమ. పెద్ద కుటుంభం నించి వొచ్చింది. ఆమె. 

తర్మడి ఢిల్లీలో పెద్ద ఆఫీసరు.. ఆమె ఇంటినించి వచ్చెయ్యడానికి పెద్ద 

కారణం ఏమిలేదు. కట్లు బట్టలో ఇంటినించి రమణస్థాన్ కి వొచ్చేసింది. 

..... రమణస్టాన్లో పిల్లల్ని , కొట్టకూడదని నియమం. ఆ ఎడ్వాం 
పేజ్ తీసుకొని సుమని ముప్పుతిప్పలు. వెఫేవాడు ఆంజనేయులు. ఆ 

. అమ్మాయి పాఠం చెప్పేటప్పుడు “కురినీ అనమంటే “గుర్సీ* అనే 

వాడు “ఎందుకిట్లా అంటున్నావు” అని ఆ అమ్మాయి అడిగితే “మా 

| స్కూల్లో ఇట్లానే చెప్పారు” అనేవాడు, షౌతో 00౧౧11౧. చేసేది 

_ నుమ. “హై _ఆంజవేయుల్ని కోపప పడాల్సి వొచ్చేది, 

సుమకి. వంట రాదు. ఆమెకి జీవితంలో వంట చేయవలసిన 

_అవనరంకూడా రాలేదు. అట్టా అల్లారు ముద్దుగా చెరిగింది. సుమకి 

ఆంజనేయులుకి. చపాతీలు చేసే సేపని. “పడింది. వాళ్ళు చేసిన చపాతీలు 
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తోళ్ళలా సాగేవి. అందువల్ల చలంగారు వొళ్ళిద్దరికి ' తెదర్ మర్చంట్స్” 

అని పేరు "పెట్టారు. 

సుమలాంటి అమా మా్చాయిలు నిష్కారణంగానో, ఇళ్ళలో చెప్పో, 

చెప్పకో, ఆ(శమజీవితం గడపాలనో రమణస్టాన్కి కట్టు బట్టలో 
వొచ్చే సేవారు. నర కీ, పకపక ఇచ్చే చీరలు కట్టుకుని చా చాపమీద దిండు 

కూడా లేకండా పడుకునేవారు. వాళ్ళ ముఖాల్లో ఎక్క డా మేం కష్టపడు 

ఉన్నాం అన్న ఫీలింగ్ కనపడేది కాదు. ఏ విషయంలోను "వాళ్ళు 

complain చేసేవారు కాదు. వారంతా నర క్రికి సఖులై. పోయేవారు. 

సుమ ఆగష్టు 15కి తిరిగి వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది. అక్కడి 

నించి ఇంగ్లాండు వెళ్ళిపోయింది. ఇంగ్లాండునించి చలంగారికి వుత 

రాలు రాస్తూ వుండేది. 

పీతగారు వాళ్ళు ఓ చిన్న కుక్కపిల్లని తీసుకుని వచ్చారు. " అది 

సెల్, హౌండ్ జాతికుక్క చాలా అందంగా వుండేది. వాళ్ళు ఆ 

కుక్కని వెంటబెట్టుకుని రోజూ షికార్భకి వొచ్చేవారు. అప్పట్లోనే చలం 
గారు జగారాఖగారిక రాసిన వుత్సరాలను (పచురణ నిమిత ౦గా edit 

చేసే 

ఈ * హడావిడులన్ని చాల వన్నట్లు కృష్ణ వ వొచ్చింది. అంతకు 

మునుపు కృష్ణ భర్త “పరుచూరి” చలంగారి గట్టి admirer . పరుచూరి 

ఆరుణాచలం సందర్శన అనుభవాలను వారి మాటల్లోనే విందాం. 

. “స్వత౦ం._త, వీణ సంచికల్లో వొచ్చే. చలంగారి రచనలకో సం__ 

_పతీవారమూ ఒక పియుడికోసం చూసే (పేయసిలాగ ఎదురు చూసే 

వాడిని... యవ్యనపు తొలిరోజుల్లో, ఎప్పుడైనా చలంగార్ని చూసానా? 

వారితో మాట్లాడ గలుగుతానా? అనుకుంటూ వుండేవాడిని. చలంగారు 
అరుణాచలం రావడం, ఈ శ్వరుడిలో విశ్వాసం నిలుపు కోవడం కొంత 
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_ విడ్డూరంగా విమర్శనీయంగా 188! అయ్యెవాడిని. చివరికి (పయత్నించి 

(వయత్నించి చలంగారి దర్శనం కోసం అరుణాచలం వొచ్చాను. 

చలం రమణా శళమంలోనే వుంటారని 8645 948౧6 నించి రమణా ళ 

మానికి వొచ్చాను. భగవాన్ నమాధి ముందు ఇద్దరు యాభై ఏళ్ళు దాటిన 
వారు కూచుని వున్నారు. నాకు లోపల నించీ చలంగారు వాళ్ళిద్దరిలో 

ఒకరని తోచింది. చలంగారే నన్ను (పేమగా పలకరించి ఇంటికి 

తీసుకు వెళ్ళారు, అప్పల్లో వారు మహాస్థాన్లో ఒక ఇంట్లోఉండేవారు. 

చలంగారితో రోజంతా చర్చోపచర్చలతో గడిపే బవాడిని. “సాయం(తం 

హోటలుకి వెళ్ళిపోయే వాడిని. 

సౌరిస్కి అప్పటికే ఈళ్వర నాక్షొాత్కారం జరిగింది. అప్పట్లో 

నాకు హరిన్ అంపే తెలుగులో గొప్ప రచయి్యితిగా గౌరవం. అడపా 

తడపా అరుణాచలం వొచ్చి పోతూ వుండే వాడిని. కాల్యక మేణా 

చలంగారి (పభావం కన్నా సౌరిస్ ఈశ్వర శకి (పభావం నా జీవితంలో 

పనిచేస్తూ వొచ్చింది. ఈనాడు నా దృష్టిలో సౌందర్యానికి, సత్యానికి 
ఆకృతి వుంటే అది హెరిస్ అనీ, ఆమ మంటే రమణస్థానే నని 

గట్టి విశ్వాసం. 

జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాల నించి శెలునుకున్నది ఒక కే. 

పి యోగమైనా, తపస్సయినా- సృష్టిలో సహజత్వానికి, స్వచ్చతకి 

దగ్గరచేసే విధానం. అందు కెన్నో విధానాలు వున్నాయి. వాటిల్లో 

హోరీన్ చూపిన దివ్యమైన  పేమతపస్సు ముఖ్య మయింది. అందర్నీ 

తన సొంతంలాగ 'పేమించుకునే విశాలదృషప్టిని పెంచుకోవడం. 

హృదయం. విశాలమైన కొద్ది అదే ఈశ్వరనికేతనం. ఈ విశాలవిళశ్వం 

.. మనలో అంతర్భాగం 'అవుకుంది. మన మె సమసానికి శేందం అవు 

తాం. దానికి [పేమే ఆధారం, అదే సౌరిన్ నించి మౌనంలో నేను 

- పొందిన వుపదేశం.” 



[1] అరుణాచలం 391 

' పరుచూరి వొస్తూ పోతూ వుండేవారు. పకపక పెళ్ళికి చలం, 
గారూ వాళ్ళు ఎవర్నీ పిలవలేదు... ఆ విషయాన్ని ఆయనే తెలుసుకుని . 

ఆయనంతట ఆయనే పెళ్ళికి వొచ్చారు. పకపక వాళ్ళతో చేలూరుదాకా 

వెళ్ళి, అక్క-డినించి వాళ్ళవూరు వెళ్ళారు. వెళ్ళిన నెలరోజులకి ఆయన 

వుత్తరం రాశారు చలంగారికి. “నేను పెళ్ళి చే చేనుకోనని గట్టి నిశ్చ 

యంతో వుండేవాడిని. కానీ వజీర్ పకపకల పెళ్ళి ఎంత గొప్పగా 

పుందో. అందుకనే నేనూ పెళ్ళి చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాను. 

కాన్వెంట్ లో పనిచేస్తున్న నా మేనకోడల్ని అడిగాను. ఆవిడ ఒప్పు 

కొంది. నేను పెళ్ళి చేసుకో బోతున్నాను” అని. 

ఆయన మేనకోడలే కృష్ణ, ఆయన దాగి రా ఈ శరుడ్ని గురించి 

చిని కృష్ణకి ఈశ్వరుడి మీద ఎంతో భక్తి ఏర్పడింది. తానూ ఇక్కడికి, 

రావాలని కుతూహల పడింది. ఆయన కృష్ణని తీసుకు వొచ్చారు. 

కృష్ణకి ఇక్కడ ఎంతో బాగుంది. తా నిక డే వుండిపోతా 3 నంది. 

ఆయన ఎంతో సంతోషంతో ఒప్పు కున్నారు, . 

అప్పటినించి కృష్ణకూడా రమణస్టాన్ హడావిడిలో చేరిం 

పిల్లి లందరికీ కృష్ణ లెక్కలు చెప్పేది. “రకియే యేషన్ కా క్లాసులో “చింత 

నంజ చిక్కింది చిన్నవ్వకూ” అనే పాట పాడేది. ఆ పాటకి 

అందరూ కృష్ణతో సహా హొ గంతులు "వేస్తూ డ్యాన్సులు చేసేవారు. 

అప్పట్లో నే భూపతి వొచ్చారు. గుడిపూడి పాంతాలనించి అం 

దరి కన్నా.ముందుగా రమణస్థాన్కి వొచ్చినవారు భూపతి. అతను 

హైస్తూల్లో చదువుతున్న రోజుల నించీ చలంగారికి పుత్త రాలు రాసే 

వారు. చలరి .ఆరాధకులుగా వొచ్చిన అతను ఈశ్వరచరణాలకు జీవి 

 తాన్ని.ఇంకితం చేనుకున్నారు. భూపతి భక్షి మౌనభకి. అతనికి 

ఈశ్వరుడి పట్ల అచంచల విశ్వాసం, 
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భూపతి వొచ్చిన రోజుల్లోనే ఒకాయన భార్య చనిపోయి, శ్మశాన 

వై రాగ్యంతో రమణస్టాన్ కి వోచ్చేశారు. "ఆయన తిరుపతిలో M. 50. 

చదివి వొచ్చారు. ఆయనే డాలీ వాళ్ళకి" సైన్సు మాష్టారు. ఆ సెన్సు 

మాష్టారు ఇక్కడే వుండిపోవా అనుకున్నారు. కానీ “నిలువలేక త్వర 

లోనే తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. - 

భూపతి చిన్న గెడ్డం కూడా "పెంచారు ఆ రోజుల్లో. అస లిలోకం 

ఏమీ. పట్టనట్లు కూచుండేవారు. చలంగారు దూపతిని చూపుతూ 

“ఈయనే ముందు ఆ_ళమవాసిలా వున్నాడు. అన్నారు. అప్పటినించి 

భూపతి ఇప్పటివరకూ వొస్తూనె 'వున్నారు.. ఈశ్వరకటాక్షం దొరికిన 

వారు పథ భ భష్టులు కారనే చూపతి విశ్వాసం అతన్ని కాంతిలో. ఆనం 

డంలో. నిలిపింది. 

ల క్ష్మీగారికీ చలంగారు ఆషుబాబు అని పేరు పెట్టారు (శరత్ 

పష ష(వళ్న” నవలలో ఒక పాత) ఆవిడ చాలా లావు ఆమెకూడా 

గొప్ప వుత్సాహంతో నాట్యాలలో చేరేది. అప్పటినించి నాటకాలలో 

కృష్ణకూడా పాల్గొనడం మొదలు పెట్టింది. 

సెవైంబరు నెలలో. ఒకరోజు రమణస్థానీయు లంతా షికారుకి 

వెళ్ళారు. కొండదగ్గర పెద్దమెదానంలో కూచున్నారు. అందరికంటె 

ముందు చలంగారు' ఆకాళంవై పు తలెత్తి చూశారు. సూర్యుడు సరిగ్గా 

పడమటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆకాళంలో పశ్చిమం నించి తూర్పుదిక్కు కి 

పూరిగా ఆకాశాన్ని ఆ(కమించుకుని ఈ చివరనించి ఆ చివరివరకు 

ఎరటి చార. అరుణాచలం కొండమీద నించి దక్షిణానికి వెలిగిపోతూ 
ఒక తెల్లని చార _ గొప్ప వెలుగుతో _ పెద్ద శిలువ రూపంలో _ కని 

పించాయి. అందరూ | ఆ (డాన్ వై వైపే కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ కూచు 

న్నారు. | 
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ఎందుక ట్లా కనబడుతోందో, ఏ విధంగానూ ఎంత వెతికినా. 

' కారణం కనపడలేదు. ఒక్క. బె విల్లో చెప్పిన “ఆ రోజులలో మీరు 

విచ్శితమైన వన్నీ ఆకాశంలో నా చిహ్నాలుగా చూడబోతున్నా” రన్న 

వాక్యం తప్ప దానికి ఆధారం కనపడలేదు వారికి, సూరుళ్ణిడు పళ్చిమా 

నికి (కుం కేదాకా ఆ (కాస్ ఆలాగే ప్పంది. సూర్యుడు (కుం కేక కూడా 

చాలాసేపు కనిపించింది. తరువాత ఆ (కాస్ మెల్లగా ఆకాశంలో కరిగి 

పోతూ అదృశ్య మెపోయింది. అంతసేపూ గొప్ప వెలుగులో (కాన్ 

కనపడు తున్నాగాని మనుషులు తల వొంచుకు రోడ్డుమీద పోతూనే 

వున్నారు. ఆ మైదానంలో కూచున్న కొద్దినుంది రదుణస్థానీయులే ఆ. 
(కానీని చూశారు. 

ఇంతకి మునుపు జిన్నూరు నించి రంగరాజుగా రనేవా 
తమ బంధువులతో కలిసి చలంగార్ని చూడటానికి. ఒక 

వొద్చొరు. వారు చలంగారి “బుజ్జిగాడు చదివి ఆ పుస్తకంలోని 
చలం వర్ణనల వలన ఆకర్షింపబడి అరుణాచలం వొచ్చారు. 

_ జిన్నూూరు నించి రాజు అెందరో. రమణా శళమానికి రావడం 

పెట్టారు. వారంతా చలంగారిని చూడటానికి వొచ్చేవారు. 

ర్నె ర వేన్ € 

అరుణా 

తరువాత 
"మొ 

ఒకసారి రంగరాజుగారు తమ పినతల్లితో కలిసి వొచ్చారు. 

ఆయన. 'అనాసకి "లో వుండేవాడు, ఆయన పిన్నిగారు నర్శకి వాళ్ళం 
దరితో రమణస్థాన్లో ఒకరిగా కలిసిపోయారు. రమణస్థానియు అందరు 

ఆమెని మామ్ముగొరు అని పిలిచేవారు. మామ్మగారం టే ఇంటిల్టి పాదికి 

(పేమ ఏర్పడింది. ఆమె “నాకిక్కడే వుండిపోవాలని వుంది. ఇక్కడే 

వుండిపోతా నమ్మాః” అన్నారు షౌతో, “ఇక్కడ పుండదలుచుకుంటే 
ముందుగా ఈశ్వరుడికి అర్చించుకోవాలికి అన్నారు షా. “అలాగే. 

అందుకు సిద్దంగా వున్నాను” అన్నారు మామ్మగారు. “అట్లాగే మీ 

దలు. 
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భర్నగారి దగ్గరికివెళ్ళి వారి అనుజ్ఞ తీనుకుని రండి” అన్నారు షా. 

ఆయన అనుజ ఇవ్వలేదు, మామ్మగారు జిన్నూరులోనే వుండిపోయారు 

కాని అడపా తడపా రమణస్టాన్కి వొచ్చి ఈళ్వరదర్శనం చేసుకుం 

టూనే వున్నారు. 

దీపోత్సవానికి కొద్దిరోజులు ముందు ఒకరా।(తి భజన అవంగానే 

ఒక పిచ్చికుక్క బోస్ కాంపి పౌండ్లో (పవేశించింది. అప్పట్లొ త్ర 

గారు లక్ష్మీగారు వాళ్ళపిల్లలు ఇంటిలోపల వుక కా భరించలేక ఆ చలి 

రోజుల్లోగూడా బయటే పడుకునేవారు. కాంపొండ్లోకి వచ్చిన పిచ్చి 

కుక్క. సీతగారు వాళ్ళ కుక్కమీద పడింది. తరువాత అది. ఎటో వెళ్ళి 

పోయింది. రమణస్టాన్లో అందరూ “మీ కుక్కని పిచ్చికుక్క కరి 

చింది. మీకుక్క_కి ఇంజక్షను చేయించండి.” అని లక్ష్మిగారు వాళ్ళకి 

చెప్పారు. వాళ్ళు తమ కుక్కని ఆకుక్క కరవలేదన్నారు. 
కొన్నాళ్ళ తరువాత చాలాసాధువె న. వాళ్ళకుక్క- షికార్లలో 

వాళ్ళమీద నే మొరగడం, కరవడానికి రావడం మొదలు పెట్టింది. ఆ 

| మర్నాడు వాళ్ళకుక్కు వాళ్ళింట్లో. అందరిని కరిచింది. తరువాత వాళ్ళ 

దగ్గరనించి తప్పించుకొని కాంపి పౌండంతా తిరగడం మొదలు పెట్టింది. 

చాలాసేపు అట్లా తిరిగితిరిగి రమణస్థాన్లో _పవేశించి బై టవరండాలో 

పడుకొన్న లీనా అనే చలంగారి “కుక్కను కరిచి వెళ్ళిపోయింది. 

అక్క_డితో వాళ్ళకుక్క_కి పిచ్చెతి పోయిందని అందరికీ సృష్టంగా 

తెలిసిపోయింది. అది ఎవరికీ లొంగక మీదికి వొసూవుంకే అక్కడే 

వున్న ఆర్ముగం కర పెట్టికొ ట్టి దాన్ని చం "పీకాడు. 

ఇంతలో లీనాకి కూడా. బాగా పిచ్చెత్సి పోయింది. అప్పుడు దీపో 

తవం. రమణస్టాన్ వూరికి చివరిఇల్లు. _ ఆ ఇంటి వెనకాల దీపోత్స 

వానికి పెద్దబజారు ఏర్పడుతుంది. వెటర్నరీ హాస్పిటల్, మునిసిపల్ 
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ఆఫీస్... అన్ని. డిపార్టమెంటులవారు పాక్షలలో తమ కింహైలే 

ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ణా సంవత్సరమూ మామూలుగానే జరిగింది. 

లీనాకి పిచ్చెతి నా అదితన సాధుత్వాన్ని పోగొట్టు కోలేదు.రోజూ 

నర,కి లీనాని ఎత్తుకుని తీసుకుని దీపోత్సవం వెటర్నటీ _బాంచి హోస్పి 
టల్లో మందు వేయించుకొని తీసుకొని వొచ్చేది. చివరికి లీనాకి "బాగా 

బచ్చెతి, పోతే ఒకగదిలో క ట్రేశారు. అది చచ్చిపోయింది. . 

_ నర్తకీ వాళ్ళు సీతగారు వాళ్ళతో " “చూడండి, మీకుక్క.. కరిచి 

మా కుక్క కూడా చచ్చిపోయింది: మీరింక నై నా injections తీసుకో. 

వడం చాలా మంచిది అన్నారు. 

_“ఈళ్వరుడు మమ్మల్ని injections తీనుకోమని చెప్పలేదు. 

ఆయన తీసుకో మంటే కానీ మేము తీనుకోము” అన్నారు వాళ్ళు. 

“ఇది చెయ్యండి, అది చెయ్యండి అని ఆయనెప్పు డూ ఎవరికీ చెప్పరు. 

మీరు injections చేయించుకుంటా నంటే ఆయన అభ్యంతర పెట్ట 

లేదుకదా: మీరు వెళ్ళి అడిగి చూడండి” అంది, నర,కి. వాళ్ళు వ కొచ్చి 
ఈళ్వరుడ్ని అడిగారు, ఆయన “అట్లాగే తీసుకోండి” అన్నారు, 

వాళ్ళందరూ ఆవిధంగానే injections తీసుకున్నారు. 

1045లో అమ్మ తొలిసారిగా అరుణాచలం వొచ్చినప్పటినించి 

ఆమెకి మెర్ స్టన్ చాలా గట్టి స్నేహితురాలు. ఆమె గురించి చలంగారు 

ఏమంటా రరపే, 

“కలునుకున్నప్పటి నించీ ఇద్దరికీ (చలంకి ఆమెకి) చాలా 

సన్నిహితం. అప్పటికే ఆమె ముసలిది, సంసారి. ఎంతో దూరదృష్టి 

కలది. ధనవంతురాలు English Jew వనిత. సంవత్సరానికి: కోసారి. 

అంత వృద్దాహ్యంలోనూ భూమిని. చుట్టి వొచ్చేది. భగవాన్ 'భక్తురాలు.. 

సిమరాలు, కపటి. ఆమె మాటలలో నాజూకు, మాధుర్యం, _పేమపున్నా 
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ఆమెకే తెలియని నటన. ఆనటన నించి తప్పించు కోవడం కష్టం. 
కొన్నేళ్ళనించి చలం ఆమెముఖం చూడడం మౌని వేశాడు పక్క 
ఇంట్లో నివసిస్తో. ఆమె ముద్దుపేరు మెస్టి” 

చలంగారి కుటుంబ మంతా ఇక డికి వాళ్ళ కాక ఆమెకి వారితో 
స్నేహ మెపోయింది. ఆవిడ మామూలుగా పాందూస్రీకి మళ్లి చీరకట్టు 

కుని, జాకెట్లు వేనుకుని, పెద్ద కుంకుమబొట్టు కో, తలలో పూలు పెట్టు 

కుని వుండేది. ఆవిడ ఒంటి "రంగు, ఆకారం ఆజుటూ, కళ్ళూ ఇంగ్లీషు 

మాట్టాడడ౦___ మొదలై నవాటివలన ఆమె ఆంగ్లస్రీ అని తెలుస్తుంది. 

కానీ” కూచు నేపద్దతి తీరు చాలావరకూ పొందుస్తీకి మర్లేనే వుండేది. 

అందరినీ కలివీజైగా పలకరించేది. ఆందరితోనూ స్నేహం చేసుకునేది, 

ఏదయినా సంగతి చెబితేమా్యాతం లోతుగా ఆలోచించి, అరం చేసుకోవ 

డానికి (పయత్నించి మరీ ఆవిషయాన్ని గురించి మాట్లాడేది. 

చలంగారు ఆమెతో Women's imancipation మీద మాట 

లాడేవారు. ఆమె చెప్పేది “మ్ దేశ స్రీలు కూడా పాశ్చాత్యభావనలతో 

పాడయి పోతున్నారు. ఆ దేశాలలో తమంత తాముగా జీవితభాగ 

స్వాముల్ని ఎన్నిక. (choose) చనుతున్న వాళ్ళెవరు సుఖంగా 

(happy) లేరు. యూరోప్ ఎంత ఫై కార మైన స్థితిలో వుందో మీకు 

తెలియదు. Freedom వలన ఈ దేశీయులుకూడా జీవితాన్ని పాడు 

చేనుకుంటున్నారు” అని తీ_వంగా వాదించేది. ఒక్కొక్క చిన్న 

విషయంలో కూడా ఎంత ఇంట రెష్టు (ఆసకి, ) తీనుకునేదో! 

_పతీదీ ఇంటరెే ఆమెకి. చాడ్విక్ చలంమీద ఆలిగినప్పుడల్థా ఆయ 

నని కోప్పడి చలంగా రింటికి . తీసుకుని వొచ్చేది. 

. అమ్మ ఆమెతో తన 800181 wంrk గురించి మాటాడుతుం కే 
“రంగనాయక నిన్ను 900111 wంrk ఎవరు చేయమన్నారు. 111064 
womens place వంటిళ్లై” అని కోపవడేది మెరస్టన్ అమ్మని. 
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మెర్ స్టన్కి, షాక క్రిస్టియన్ లిటరేచర్ (3 JEN వవాజ్యయం) 

మీద వాద! పతివాదాలు నడిచేవి. మెర్ స్టన్ English Jew. ఇంగ్రాం. 

డులో 58116 అయింది. 

ఒకరోజు ఆమె షాతో “జీసస్ భూమికి దిగివొచ్చి కొతగా 

ఏమి చెప్పలేదు. జ్యూలు వారి సంప్రదాయంలో. ఆధ్యాత్మిక. వేదాం. 

తంలో గొప్ప కృషి చేశారు. అవన్నీ చదివే జీసస్ తన వేదాంతబోధ 

చేశాడు” అంది. 

“జీసస్కి చదువు రాదని బైబిల్ చెబుతోంది. చదువురాని 
వాడు ఈ వేదాంతనత్యా లెలా చెబుతాడు — సాషనుభవంతో గాక” 

అన్నారు షా. 

“Sowris! Read your bible again" అంది మెర్స్టన్. 

(సౌరిన్: మరోసారి బై బిల్ చదువు 

మరుసటి రోజు షౌ వై విర్లో వున్న జీసస్కి చదువ రాదనే 

వాక్యాన్ని ఆమెకీ చూపించారు. 

“ఇతనికి ఈ పాండిత్య మెక్కడిది, ఈ చదువుకోని వాడికి? 

"అని యూదులు ఆశ్చర పడ్డారు”, Te 

(యోహాను ఆధ్యాయం 7 వార్త _ 15) 

“ఐతే నువ్వే 001604 ”" అని హాయిగా నవే వ్వేసింది మెర్ 

స్టన్. అటువంటి 5portive spirit ఆమెది. 

అప్పుడప్పుడు _పపంచమంతా ఓసారి చుట్టి తిరిగి అరుణాచలం 

వొచ్చేది. తన అనుభవాలన్నీ చలంగారు వాళ్ళతో చెప్పేది. ఇటలీ, 

(ఫాన్స్ వెళ్ళి తాను ఏ మేమి చూసి వొచ్చిందో చెప్పేది. 

మెర్స్టన్ గురువు (ఆ౮౧౦0౮|౯౯) గుర్జేఫ్ అనే రష్యన్ మహా 

తుడు, ఆయన రష్యానించి వొచ్చి _ఫాన్సులో ఒక ఆధ్మాత్మిక కేం 
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(దాన్ని, (spiritual centre స్ప సాపించారు మెర్ స్టన్ అక్కడ ఆయన 

శిష్యురాలిగా "వుండి చాలాకాలం ఆ నెంటర్లోనే పనిచేసింది, ఆవిడ 

తిరగని చోటులేదు. ఆమె చూడసొ Personalities శవ, ఆ తరువాత 

భారతదేశం వొచ్చి కాశీదగ్గర చిన్న పల్రెట్టూరిని. గవర్నరుగా పాలిం 

చింది. దానివల్ల ఆమెకి 0. 'B.E. తసి పెద్ద టైటిల్. ఇచ్చారు (పభు 

త్వం. గాంధీ 'రగ్గరనించి' 'కార్యగ్స్లో ముఖ్గమైన' లీడర్స్ అందర్నీ, 

ఆధానిత్మీక గురువులు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి మొదలుకొని, స్వామిరామ 

దాను, ఆనందమయీమా, రమణభగవాన్ వరకూ అందర్నీ దర్శించి 

కొంతకాలం: వాళ్ళతో వుండి వోచ్చిం దామె. 

"ఇక మెర్ స్టన్ హాందూమతంమీద, ఆచారాలమీద. దాహ్మణ 

పద్దతుల మీద ఎంతైనా మాట్లాడగలదు. అదేకాక ఆమె. (పపంచంలో 

చాలా ‘cultures ని observe చేసింది. ఏ subject మీద మాటాడినా. 

ఆ subject మీద ఆమె తనకి పరిచయ మున్నట్టుగా మాట్లాడేది. చివ 

రికి "నె సై కియ్యాలిక్ సెంటర్లోకూడా పనిచేసిం .దామె; : 

1960 లో Bose compound లో. ఇల్లు కట్టుకోవడం" మొదలు 

పెట్టింది మెర్స్టన్. కాని అప్పటినించి తమె చలం కుటుంబీకులతో 

దేనీకో దానికి “అకారణంగా తగవు పెట్టుకునేది. కానీ వారితో "నే సృహాం : 

వాదుల్లుకో లేదు, అసలు : చలఠ6 కుటుంబానికి ''ఏవరితోనూ విరోధం 

లేదు. ధర్యరాజులాగే సౌరిన్ కూడా అజాతశతువు. కానీ. 'చలంగా 

రింట్లో మిగిలన, పిల్లలకి. మ్మాతం' ఆవిడం'కే ఒళ్ళుమంట. 'అంతకు 

మునుపు చలంగాారికి "మెర స్పన్కి చాలా స్నేహం. "కానీ బోన్ కాంపౌం 

డ్కు వొచ్చాక ఆమె... పతీదానికి' silly గా పోట్లాడు తురడ్షడంతో 
న్ య 

చలంమహర్డిక్సి 'హూడ ఆవిడ పే గొప్టేద కాదు. ళం. (న 
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మెర్స్టన్కి (పళయంలో చాలా నమ్మకం, ఆవిడ (పపంచ 

మంతా తిరిగేదిగనక (పపంచంలో ఎక్క డెక్క డ్ (ప్రళయం “సంగ 

తులు చెప్పుకుంటున్నారో ఆ వార రలన్ని చలంగారూ వాళ్ళకి చేప్పేది 

ఆవిడ. రమణస్థా సీయులు (పళయంకోసం చేస్తున్న _పయత్నాలన్నీ 

చూసి చాలా సంతోషించి, తానుకూడా సాయం చేసానని ముందుకు 

వొచ్చింది. ముందునించి తన ఇంట్లో చాలా భోజన సామగిని 

store చేసింది. “(పళయ రక్షణార్డులు మీ దగ్గరకి ఎక్కువమంది 

వొసే నాదగ్గరకి పంచండి. వారి భోజనం సంగతి నేను చూను కుం 

బాను” అని చెప్పింది షాకి. అప్పటినించీ (పళయం గురించిన చర్చ 

లలో ఆమె ఎంతో వుత్సాహంగా పాల్గొనేది. 

ఇంతలో కిస్ మస్ వొచ్చింది. చాడ్విక్. తమ ఇంట్లో భోజనం 

చేస్తున్నప్పటినించీ 'కిస్మస్కి చాడ్విక్ ని, మరి కొందరు యూరోపి 

యన్స్ని భోజనాలకి పిలిచేవారు చలంగారు. ఆ విధంగా కిస్ మస్ 

జరుపుకునేవారు. ఒక వేళ చలంగారు వాళ్ళు ఆరోజు (కిస్ మస్ అని 

మరిచిపోయినా ఆరోజున ఎవరో ఒకరు శేక్ తీసుకు రావడమో, 

ఎవరో ఒకర్ని భోజనానికి పిలవడమో అ(పయత్నంగా జరిగేది. 

రమణసా గన్లో మొట్టమొదట (కిస్ మస్కీ జీసస్ పటానికే అలం 

కరణ చేసే నీవారు. తరువాత “christmas tree తయారుచేసి అలంకరిం 

చడం మొదలు పెట్టారు. పకపక బాలజీసస్, జోసఫ్, మేరీ బొమ్మలు 

తెచ్చింది. అవి వొచ్చినప్పటినించి ఒక పాక తయారుచేసి, చుట్టూరా 

ఒక కొలను, గుట్టలు, జంతువులు అన్నీ ఏర్పరిచేవారు. చివరికి "కిస్ 

మస్ రమణస్తాన్లో జరిగే ముఖ మెన పండుగగా రూపం దిద్దుకుంది. 

ఎంతోమంది ఆస్ట్రియన్, _ఫెంచి, కెనెడియన్ అమ్మాయిలు అః 

మం నించి వొచ్చి జీసస్ మిద అద్భుతంగా పాడేవారు. 
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ఆ (క్రిస్మస్ (1861) కి కె. సభా “జీనస్ జీవితం" ( పతులను 

తీసుకుని వొచ్చారు. ఆ రోజే పాపత్త రెండు వ్యాన్లలో తన పిల్లల్ని, 
కోడళ్ళని, అల్లుళ్ళని, మనవల్ని... అందరినీ తీసుకుని తిరువన్నామలై 
వొచ్చింది. 

ోజనా లయ్యాక పాపత “ గరి పదక్షిణం వెళ్లామా షా” 

అంది. ఆ రోజు భోజనా లయ్యాక 11 గంటలకి అందరూ గిర్మి పద 

కణం. ,. బయలు దేరారు. రెండు వేన్సతో సహా. ఎంత బావుందో ఆ 

రోజు. చలంగారు వేన్లో కూచుని వొచ్చారు. మిగిలిన వారందరూ 

కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, గిరి" చుట్టూరా సరడాగా నడిచారు. మధ్యదోవలో 

షాకి కాలో 'పెద్దముల్లు దిగబడి. బాగా రక్తం వొచ్చింది. కాని ఆమెకి 

ఏమీనొప్పి అనిపించ లేదు. అట్లానే నడిచారు. 

. ఒకచోట అందరూ ఆగినప్పుడు నర, కి ఆర్షదరికీ ఫలహారాలు 
పెట్టింది. షౌ మామూలే, గిరి పదక్షిణాల్లో ఏమీ తినరు, తాగరు. 
ఇంటికి తిరిగివొస్తూ వుండగా బసవరాజుగారి కాల్లో ముళ్లు దిగింది. 

ఆయన కాలినించి బాగా రక_ ౦ కారింది. సభా తయన నేవి హితుడు_ 

_బసవరాజుగార్ని సై సె కిలుమీద ' తీసుకుని వొ చ్చారు తిరిగి వొసూవుండగా 
వజీర్, చలంగారు కార్లో ముందుగానే వెళ్ళి కేక్లు, ఫలహారాలు కొని 

ఇల్లు చేరారు. సాయం(తం ఇ చాలా ఆందంగా (కిస్మస్ 'సెల్య బేషన్స్ 

జరిగాయి, 

జయంతికి మదానునించి, చిత్తూరునించి, ఎన్నో చోట్రనించి 
ఎంతోమంది వొచ్చారు. అప్పుడు _సము(దతీరాలకి దగ్గరున్నవాళ్ళు 
ఏ ఏ రక్షణశేందాలకి వెళ్ళాలో ఈళశ్వరు డా దేశించినట్లుగానే షా 

అందరికి చెప్పారు. ఆ వొచ్చినవారిలో. ఒకాయన “పళయం వొస్తుం 
దని మీ రింత గట్టిగా చెబుతున్నారుక దా: ఒక వేళ (పళయం రాక 
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పోతే” అన్నారు. “ఇది రాకపోతే నేనూ వుండను. మీరు వుండరు. 
ఎందువల్ల నంటే న్యూక్లియర్ వార్ (అణుయుద్దం) రాబోతోందని 

షా చెప్పారు. ఆ విధంగానే (పళయపుటుధృతం' చాలాచోట్ల కనిపిం 

చింది. అంతేగాక చైనాతో యుద్దం వొచ్చింది. ' చై సీయులు పివ్లో 
ఆటంబాంబు తీసుకువొచ్చి ఇండియామీద వేయజూనుంటే. ఆ పిప్ 

సాగరమధ్యంలోనే మునిగి పోయిందని తరువాత తెలియవొచ్చింది, 

జయంతినాడు, మరుసటిరోజు పాపత_ కూతురు గీత. నాట్యం 
చేసింది. ఆళమం నించి చాలామంది. ఆ డ్యాన్సు చూడటానికి 

వొచ్చారు. . 

ఆ రోజుల్లొ అందరికీ _పళయంగురించి కలలు .వొచ్చేవి 
సారి షా కలలో "పెద్దగా వువ్వెత్తున సళ్ళు ముందుకి బి పొంగుకుని వొస్తూ 

వున్నట్లూ, చలంగారి చెయ్యి పట్టుకుని తాము నడుస్తూ వున్న ట్రూ చలం 

గారు షౌ, షొ అని పిలుసూ వుండగా ఆ (_పవాహం తమ ఇద్దరిని 

ముంచేసినట్లుగా కనిపించింది, 

_పళయం కోసం వొచ్చిన కురంగేశ్వరరావు భార్యని ఇక్కడే 

కాన్పు చేయడానికని తీనుకువచ్చారు. కాని ఆవిడ, ఇష్టపడక తిరిగి. 

వెళ్ళిపోయింది. 

ఇంతలో 1962 వొచ్చింది. కృష్ణని ఇక్కడ వొదిలి పెట్టిన ఆమె 

భర్త వొచ్చి, ఆమెని మళ్ళీ తీనుకువెడతా మన్నారు. కృష్ణకి వెళ్ళడం 

ఇష్టంలేదు. కాని ఆయన గట్టిపట్టు పప్టేసరికి ఎందుకు ఇక్కడవాళ్ళని . 
బాధించడమని చేసేదిలేక వెళ్ళిపోయింది. 

జనవరిలో నే చిత తన ఇద్దరు పిల్లలతో, కడుప్పతో తిరిగి 

వొచ్చింది (కాకా, కిట్టూ). కిట్టూ అంశే అందరికీ చాలాముద్దు. కాకాలో 

చాలా Individuality independence కనబడేది. వారిద్దర్నీ ఈళ్వరు 
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డికి అప్ప జె ప్పేసింది చిత. చిత, పకపక చెరోపూట వంటపనిని 

పంచుకున్నారు. నర్శకి పిల్లల్ని చూనుకునేది. 

సాధన చేసామని రమణస్టాన్కి వొచ్చినవారికి విత ఏ పిల్ల ల్ని 

అప్ప 'జేప్పేవారు షా. ఆపిల్లల్ని '“చూనుకోవడమే గొప్పసాధన వాళ్ళకి, 

పోలే పెద్ది నుబ్బా రావుగారు అంతకు ముందునించి వుత రాలు 

రానున్నారు... “వెంకట చలం నిన్నోసారి చూడాలని వుంది” అని. 

ఇంక 'కురం గేశ్వురరావుకి వెంకటరత్నంగారికి ఆం ధదేళంలో వున్న 

నలుగురై దుగురు మ్మితులకి ఎంత స్నేహ మైపోయారో ఆయన అప్పట్లో, 
ఆయన ఆరోగ్యం బాగాలేదు. కురంగేశ్వరరావు ఆయన్ని వెంటబెట్టు 

కుని మ(దానుదాకా. రై ల్లో, అక్కడనించి టాక్సీలో తిరువన్నామలై . 

_తీనుకు వొచ్చారు. ఆయన షౌని చూసి చాలా నంతోపించారు. 

"తమ 'న్నేహాతుడ్ని చూసీ నుబ్బారావుగారి సంతోషానికి మేర 

లేదు. వాళ్ళ అమ్మగారు “సౌరిస్ చాలా గొప్పస్థితిలోకి వొచ్చిందని” 

ఆయన చెప్పగానే. “అవునురా నాకేం ఆళ్చర్యం లేదు. చిన్నప్పటి 

నించీ తనని భగవాన్కి ఇచ్చేసుకుంది. అందుకనే ఆవిడకి అంతస్టితి 

వొళ్ళింది. చిన్నపుడు ఆధాత్మికదృషి రానిదే పెదయాక సాధన 
3య్యడం చాలా పదం అన్నారట ల ౧ 

సుబ్బారావుగారు. కూడా (పళయంలో ఇంట రెష్టు తీసుకున్నారు. 

“బాను నిజమే కొత్త కొత్త stars ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నా యంటున్నారు 

సై ౦టిన్ట్స్" అన్నారు. (పళయం మూడురోజులు ఆయన అరుణాచలం .- 

లోనే వున్నారు. తరువాత కురం గేశ్వరరావుతో కలిసి ఆం ధదేళం 

వెళ్ళిపోయారు. . 

_ ఆంజనేయులి తల్లి తండి పల్టూరి వెడుతున్నారు, “ఏం ఆంజ 

నేయులు నీకు మీనాన్న వాళ్ళతో వెళ్ళాలని వుందా?” అని అడిగారు 
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షా. “లేదు, నే నిక్కడే వుంటా” నన్నాడు ఆంజనేయులు. ఆ తరు 

వాత అందరూ వెళ్ళిపోయారు, 

'కె సభా వలన రామానంద ఆ(శమ స్వామికి షా గురించి తెలి 

సింది. షౌ _పళయరక్షణకి కొంతమందిని వాళ్ళ ఆ(శమానికి పంపితే 

వాళ్ళందరికీ ఎంతో ఆదరంతో తమ ఆ(శమంలో రక్షణ నిచ్చారు 

వారు. ఒకసారి ఆ స్వామిజీతో బాటు అన్వర్ అనే ఆయన అరుణా 

చలం వొచ్చారు. స్వామీజీకి వారి ఆళమంలో, గుడిలో, ఆ మండపం 

పరిసరాల్లో షౌ తిరుగుతూ వున్నట్లుగా కనిపించారట. అందువలన 

ఆయన షా తమ ఆ(శమానికి ఒకసారి రావాలని పట్టుబట్టారు. “నేను 

అక్కడే తిరుగుతున్నాను కదా! వేరుగా నేను రావాల్సిన పనేముంది?” 

అన్నారు షౌ. “అమ్మ నెట్లాగెనా తీసుకుపోతాను” అని అన్వర్. 

పట్టుబట్టారు. మిగిలిన వాళ్ళంతా “ఆమె ఎక్కడికీ వెళ్ళరు. ఆమెని 

బలవంతం చేయకండి”. అని ఆయనకి నచ్చజెప్పి వాళ్ళని పంపించే 

శారు, 

1962 లో రాబోయే (పళయం గురించి (పపంచ మంతటా 

ఆంత్మకితమే . చర్చలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి, (పళథయం' 

గురించి చలంగారు రాసిన లేఖ లివి. 

“ఈశ్వరుడు నిన్న నుందరేళంగారితో “అవును, (పళయం 
రాబోతోంది. కాని నేను అది. 62 లో అనలేదు. వీళ్ళు అంటున్నారు” 

అన్నారు.” ==... (శాత్రిగారికి చలంగారి లేఖ (400). 
“నిన్న ఈళ్వరుడు. మాట్లాడారు. (పకయం కాలాన్ని గురించి. 

పర్యవసానం 

“నేను 1962 అని చెప్పను కాని 1962 ఎందుకు కాకూడదు? 

మీరు ఏవో లెజ్టలు వేశారుగా? అవి తప్పిపోతాయి. పోనీ 1962 మాతం 
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ఎందుకు కాకూడదు?” అని ఇంకా అన్నారు. “నేను ఏ తారీఖో 

చెప్పేస్తే, మీరు అందరికీ చెప్పేసారు. అప్పుడు జా(గతపడి దురా శ్రిరు 

లంతా తప్పుకుంటారు" అన్నారు. నేనన్నాను మొహంమీద స్పష్టంగా 

తారీకు గంటలతోనహో చేప్పినా ఎవరు నమ్ముతారు. అనాదినించి 

అంతా తెలిసికూడా ఎవరు తప్పించుకో గలిగారు అన్నాను. =? 

. “జాను” అన్నారు అంతే, 

ఈ నెల భారతి చదవండి. యస్వి 1987 (పళయం అని ఏ 

రెక్క లవల్ల రూఢీ చేశాడో చూడండి. మనం వాటిని 1962కి అన 

యిద్దాము.” (శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 11కు 98) 

: వపంచ మంతా (పళయం (పళయం అని ఘోష "పెడు 

తోంది. చలంగారికి ఎందుకీ గొడవలం టే ఆయన ఎవరి దుఃఖాన్ని 

ఆరిని భరించలేరు. ఈశ్వరకాంతితో తనని విశ్వసించిన వారినైనా 

డ్ కనీసం ఈ | పమాదం నించి తప్పించాలని ఆయన ఆరాటం. దీనుల 

యెడల, ఆర్వుల యడల, ఆఅసహాయుల యెడల ఆయనకి వల్లమాలిన 

_ జాలి. అదే "ఆయనని (పళయం | విషయంలో (పత్యేక ఆర తీను 

కునేలా చేసింది. 

 షాలో అప్పటి కింకా. చెరిగ్ చెరగని వ్యకి త్వం వుంది. 
ఏదన్నా మాట్లాడి నప్పుడు 'ఆ' వాక్కు ఈళ్వరుడిదో, షాదో, చలం. 

గారు, శాస్త్రిగారు గుర్తించలేక ఆ 60048100 లళలో షా వాక్కుని 

ఈళ్వరవాక్కుగా తీసుకున్నారు. రక్షణ ఏర్పా ట్లకి మాతం ఈశ్వరుడే 

షాకి చెప్పి చేయించారు. ఈశ్వరుడు (పళయం [962 లో వొస్తుందని 
మాతం ఎన్నడూ చెప్పలేదు. 
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_ కాలం కదిలింది. 1962 వ సంవత్సరం వొచ్చింది. అది ఫి[బ 

వరి నెల. తమకి ఈశ్వరు డిచ్చిన ఆదేశాల (పకారం అందరూ ఏ..ఏ 

కేం దాలకి వెళ్ళాలో ఒక పొలు పోకండా ఆ (పకారమే చేశారు 
రా - | 

విశ్వాస సులు, 

కురం గేశ్వరరావు, కృష్ణారావు, నరసింహస్వామి. మొదలైన 

_ నలుగురు రక్షణకి అరుణాచలం వొచ్చారు. మం(తవాది . లక్ష్మీగారి 

మరిది ఇక్క_డికే పెద్దకుటుంబంతో వొచ్చి వేరే ఇల్లు అదైకు తీసుకుని 
ది న్ రా 60 mE 

వుంటున్నారు. లక్ష్మిగారు, వెంకటరత్నంగారు వొచ్చి. వాళ్ళతోనే 

వుంటున్నారు. శాస్త్రిగారు చితూరులో ౩. నభా ఏర్పాటుచేసిన రక్షణ 

_ కేంటానికి వెళ్ళారు. పద్మనాభస్వామిగారు పల్తూరు రామానందా శ 
డం 0 

చూనికి వెళ్ళారు. | | 

ఏడవ తేదీన భజన. పూర్త యినాక షౌ అక్కడే కూచుని 

వున్నారు. అందరూ ఆమె చుట్టూరా కూచుని వున్నారు. ఆమె కళ్ళ 

'ముందొక పెద్ద దృుళ్యం కన బడుతోంది. వువ్వెత్తున అలలతో ముందుకి 

పొంగుకు వొస్తున్న సము దం య ఆ సముదంవొడ్డున మఠాధిపతులు 

పెద్ద పెద్ద సన్యాసులు అంతా కూచుని హోమాలు చేస్తున్నారు. ఉత్తుంగ 

తరంగాలతో వురకలు వేసే సము. దానికి అడ్డుగా ఎంతో. 

_తిళాలం నిల్చుని వుంది. సము ద౦ంలో ఒక 'ెల్లని లాంచీ తేటి. 

తోంది. దానిమీద “చలం” అనే అక్షరాలు కనిపించాయి. రమణ 

స్థాన్కి రక్షణకోసం వొచ్చిన వారందరూ ఆ లాంచీలో వున్నారు. షా 

కా నేప అలాగే కూచుని తమ గదిలోకి వెళ్ళిపోయారు, 

"అమె కనులముందు రాతంతా. అదే. దృశ్యం కదలాడింది. 

ఆ సము దం ముందుకి జి పొంగుకొని. రావడం. ఆ (_తిళాలం ఆడ్డుప ౩ 
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డం ___ __ ఆ 10/06 అంతా అమెకి తెలుసోంది. ఆ సముదడ 

వేగం, వుధృతం ఆమ లోపల ఆమెకి స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. 

ఆ ర్మాతీ చలంగారికి గండమని ఆమెకి స్పష్టంగా తెలుసు, 

చలంగారిని కంటికి రెప్పలాగ కాపాడుకుంటూ ఆమె ఆ రాతంతా 

మేలుకునే వున్నారు. ఆమె కనుల మందు భయంకరంగా గర్జిస్తూ ముం 

దుకి వురకలు వేస్తూ పరవళ్ళుతొ క్క. సముుదం అవిరామంగా కనిపి 
స్తూనే వుంది. | 

మరుసటి రోజున జవహార్ నించి వుత్త రం వొచ్చింది. “విశాఖ 

పట్టణం అంతా పట్టపగలే కటికచీకటి ఆవరించింది. సము. దంముందు. 

కహి ఎంగు తోంది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి అని రాశారాయన. 

జవహర్ రక్షణ తీసుకోలేదు. విశాఖపట్టణంలో మెడిసిన్ చరువుతున్నా 

రాయన. 

ఆరోజు తెల్లారగట్టి వెంక టరత్నంగారు వాళ్ళు వొచ్చి... ఆ 

తెల్పవారు జామున అరుణాచలం చుట్టూతా వున్న (పరేశం ఆకాశం, 

భూమి అంతా ఎన్నడూ చూడని కాంతితో నిండిపోయిందని చలంగారికి 

చెప్పారు. 

 చలంగారు రమణా శమ ొౌ నికి వళ్ళినప్పుడు___ మ దాను అంతా 

పగలే చీక టయిపోయి. సమ్ముదం ఎంతో వుధృతంగా ముందుకి పొడు 

 చుకు వొచ్చిందనీ, కలకతాలోనూ అట్టాగే సము దం పొంగిందసీ- 

చాడ్విక్ చెప్పారు. 

(పళయం (పళయం అని వపంచమంతా గగ్గోలు పడుతోంది. 

ఇది వేదాలు చెప్పిన యుగాంతమో? మరే విశేషమో? ఎవరికీ తెలియ 
టల్రేదు. కానీ (పపంచంలో ఏమూలనించి వొచ్చినవార లు విన్నా పళయం 

ఆరంభం అయినట్టుగా అనిపిసోంది. ఇది ఎవరిలో నన్నా (పళయబె మో? 
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సృష్టిలోనే (పళయమో? ఎవరి స్వరూపమన్నా (వత్యగాత్సల్. ఇ లయం 

కావడంలో చెలరేగిన _వళయమో? 

సౌరిస్ మాతం ఎనిమిదవతేదీ నించి నామమా _తంగా కొంచెం 

మజ్జిగా అన్నం శి తిని తమ గదిలోనే వుండిపోయారు. ఈశ్వర సాక్షొత్కా 

రమైన రోజుల్లోనూ ఆమె అలాగే ఏకాంతంలో వుండిపోయారు... మళ్ళీ 

సరిగ్గా అలాగే జరుగుతోంది ఇప్పుడుగూడా. ఇది ఇంకా విశేషమైన 

పరిణామ కాల మేమో? లోకంలో జరుగుతున్నదేదీ ఆమెకి పట్టట ల్రేదు- 

ఆ రోజునకూడా పెద్దసము[ దాలు ముందుకి పొంగుకుని చొస్తునట్లు=._ 

ఆసము[ ద సంచలనళకి తన ఆత్మికళకి వలన ముందుకి వురకకుండా 

నిలిచి పోతున్నట్లు వుంది. ఎక్కడ కూచున్నా ఆమెకి అదే అనుభవం 

క్షణక్షణానికి మరింత (పబలంగా ఆదే అనుభవం. భజన నిమిత్తం 

బె టికి వొచ్చినా అదే అనుభవం. ఉతుంగ తరంగాలతో వుధృతంగా 

వురకలువేసే నముదం ___ _ _ఆసమ్ముద సంచలనశకి'ని అడ్డు 
కుంటూ తమ" ఆత్మికళకి,. ఆసము[ దగతి నిరోధిస్తున్నది. ఎదో మహ 

తర శకి, అది తమలోనుండే _వసరిస్తాందని ఆమెకి స్పష్టంగా 

తెలిసింది. 

తొమ్మిదవ తేదీన. వేరొక దృశ్యంలో ఆమెకి యూరో్ అం 

తటా సముద్రం పొంగి అక్కడవున్న తీరాలు. కొట్టుకుని పోవడం 

కనిపించింది. పదవతేదీన కూడా ఆమె తనగదిలో అలాగే కూచుని 

వున్నారు, | 

ఏ (పళయా' లొచ్చినా ప్మతికలు ఆగవుకదా! చలంగారికి రమణ 

స్థానీయులకి పృతికలవల్ల (ప్రళయం రాలేదనీ ఏమీ జరదలేదసీ తెలి 

సింది. చలం చలంగారి వెనక నర కి ఏవో. తర్జన భర్జనలు చేసూ షా 

గదిలోనికి నొచ్చారు. 
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“పళయం ఏమి జరగలేదు షా” అన్నారు చలంగారుకోవంగా. 

. ఆమాట వినేసరికి షా ఒక పెట్టున పెద్దగా నవ్వారు. ఆనవ్వుతో 

చలంగారికి మరీకోపం వొచ్చింది. 

“జరక్కపోతే మంచిదేకదా నాన్న” అన్నారు షా చల్లగా. 

“మరి ఇదంతా జరుగుతుందని నమ్మి అన్నిటినీ వొదులుకుని 
_వొచ్చారే___ మరి వాళ్ళందరికి విశ్వాసం ఎట్టా నిలుస్తుంది? వాళ్ళంతా 

ఏమనుకుంటారు షౌ?” అన్నారు చలంగారు. 

“వాళ్ళ విశ్వాసం: ఏమీ చెదరదు. అట్లా (వినాశం) జరిగితే 

చాలా "ఘోరం ఆయ్యేది. జరగక పోతే చాలా సంతోషమే కదా” 

అన్నారు షా, 

“ఇక ఈశ్వరుడని నిన్నెట్లా నమ్ముతాం” అన్నారు చలంగారు. 

ఎంత నవు వొచ్చిందో షాకి. (పళయం నాటికి షా అన్న 

వ్యకి, త్వం పూరి గా అదృళ్యమై పోయి ఈశ్వరుడే షౌలో నిండి 

వున్నారు. ఆ మూడురోజుల్లో సౌరిస్లో వ్యకి, తరం పూర్తి గా నశించి 

పోయి ఈశ్వరమూరి గా నిలిచారు షా. 

: “ఈశ్వరుడిని షాలోంచి (వత్యేకంగా పలకడమనేది ఇప్పుడు 

పూర్తి గా _అద్భుళ్ళమై పోయింది. అసలు. ఏది వున్నదో అదే అయి 

పోయారు షా, 

- ఇంక ఈళ్వరు డంటే నేం? షా అంపే నేం? .... =, eee 

ఏమం పే మాతమే ముంది? .... .... అక్కడ షా అన్న ఆకృతిలో 

ఏదీలేదు wee cee అంతా వుంది కాని ఇది లోకానికి ఎలా తెలుస్తుంది" 

(పపంచమే మే మనోకల్పన, మనో వి_భమం వల్లనే. (పపంచం 'దృళ్య 

మానం అవుతో ౦ది. దృశకమాన (పపంచానికి స్మ దపోయిన కాన పూర్ణ 

చై తన్యంలో. వున్న ఆ అనంత వై తన్య మూర్తిమత్వం షా అనే 
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చర్మపు తొడుగులో వుంది. దానికి (పళయాలు ఇత్యాదిక మనోకల్పన 

లున్నాయా? షాగా వెలిసిన ఆ ఈశ్వర శకి నించి. “మీరు ఎవరని 

పిలిచినా సరే మీ. ఇష్టం” అని సమాధానం వొచ్చింది నిర్ది తంగా. 

పదవ తారీభఖునకూడా సౌరఠరిస్ (ఇక్కడినించి పాఠకులు ఈశ్వరు 

డికి పర్యాయపదంగా గురి ర్హింపగలరు) అలాగే గదిలోనే కూచున్నారు. 

ఆరోజు సాయం(తం ముందుగదిలో కురంగేశ్వర రావు, కృష్టా 

రావు, నరసింహస్వామి అందరూ కూచున్నారు. సీరిస్ అక్కడికే 

వచ్చి కూచున్నారు. ఆమె ముందొక దృశ్యంలో .... =... ఒక పెద్ద 
(కాస్ కనబడింది. దానిమీద తామే కనిపించా రామెకి. అదృశ్యాన్ని 

చూసూ ఆమె “ఇదినా (కూసి ఫి కేషన్” (శిలువ వేత అన్నారామె. 

అక్కడున్న వాళ్ళలో ఎక్కడా అవిశ్వాసం కనిపించలేదు ఆమెకి. 

ఎం జరిగింది? ఏం జరగలేదు అన్న పెద్ద అయోమయంలో వున్నారు 

వాళ్ళు అంతవరకు. తాను .[ కూసిఫికీషన్ మాట చెప్పగానే వారిలో 

వున్న భారమంతా దిగిపోయినట్లుగా తోచిం దామెకి. 

(పళయం వొస్తుందని విశ్వసించి. ఈశ్వరుడు మేమంతా 

మునిగిపో తుం కే చూస్తూ వూరుకుంటారా? అని గోలా పెట్టి... ఆతిగా 

బాధపడిన వారందరూ. ఈశ్వరుడు (పళయాన్నించి అందర్నీ 

రక్షీంచి నందుకు సంతోపించ లేదు ._ సరికదా (పళయం రాలేదేమని 

ఆరోజు భోజనాలదగ్గర వజీర్ వాళ్ళు షాని అడిగారు. 

“ఇంత చెప్పారు (హయం వొస్తుందని) ఏమిటండీ, ఏమీ 

రాలేదు?” అని, 

_ “వొచ్చింది. ఈశ్వరుడు ఆపేశారు.” అన్నారు షా. 
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“అందరూ వొచ్చి ఇదంతా జరగలేదని గొడవచేసారేమో? 

.'పచారం చేశారుకదా?” అన్నారు వాళ్ళు. లు 

“ఎవరు ఏమీ. చెయ్యరు. ఒక మహాసత్యం జరిగినప్పుడు వాళ్ళ 

మనసులకి తెలియక పోయినా వాళ్ళ. అంతఃకరణానికి తెలుస్తుంది” 

అన్నారు షా నిర్ది పంగా, 

చలంగారు మాతం అలిగారు. ఈశ్వరుడని దగ్గరకి రావడం 

మానుకున్నారు. కానీ షా కేమీ పట్టలేదు. 

కొద్ది రోజుల్లో నే యూరోప్లో west coasts అన్నీ ములిగి 

పోయినాయని వారలు వొచ్చాయి, 

=... తరువాత షౌ అందరికి చెప్పారు. 
“ఈ (పళయంలో నేనందర్నీ నమ్ముదరతీరాల నించి ఇటూ, 

ఆటూ పంపించాను కానీ ఇది భూమినంతా ముంచడానికి వొచ్చిన (వళ 

యం. దాన్ని ఈళ్వరుడే ఆపేశారు” అని. 

..... పదిరోజు లవగానే అలిగివున్న చలంగారిని దగ్గరకు తీసుకుని 
“నన్ను చొదిలేశాదా నువ్వు? ఒక గొప్పదైన మహత్ సత్యాన్ని ఘీ 

మనస్సులు చూడ లేవు.అప్పు డప్పు డుచల్ల నిమాయ కప్పవలసి వొస్తుంది” 

అన్నారు ఈశ్వరుడు. _ 

_ అప్పటినించి షౌ ఈళ్వరు డిలా అంటున్నారని చెప్పడం 

పోయింది, ఏం చెప్పినా “నేను” అనే చెప్పేవారు. 

రమణస్తాన్లో వారంతా షౌని “షా? అని ఈళ్వరుడు అని వారికి 

తోచినట్లు పిలుస్తారు. చలంగారు మాతం ఎప్పుడూ ఈశ్వరుడనే అనే 
నారు. మెల్లిగా "అందరి మనసులు తేరుకుని షౌ చెప్పినట్టు వినడం 

మళ్లీ మొదలు సెటారు. 
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ఎవరై తో (పళయంగురించి ఎంతగట్టిగా తీసుకున్నారో వారంతా 
కోపాలో ఉత్త రాలు రాశారు. ఆతరువాత శాస్త్రిగారు అరుణాచలం వై పే 

రాలేదు. నారాయణమూరి గారికి చిత్తూరు నించి బదిలి అయిపోయింది. 

"ఆయన కుటుంబ సమేతంగా ; వెళ్ళిపోయారు. డాలీ మళ్ళీ స్కూల్లో 

చేరతానని వెళ్ళిపోయింది. ఆంజనేయులు వాళ్ళ వాళ్ళదగ్గర కు మ(దాను 

వెళ్ళిపోయాడు. వజీర్ వుద్యోగా న్వేషణలో వెళ్ళిపోయారు. మిగిలిన 

వారిక్కడ మిగిలారు. | 

తమ రక్షణకేం దాలలో రక్షణ తీసుకున్న వారందర్నీ కె.సభా, 
రామానందా. శమం, విద్యుత్ కుమార్, జగ్గారావు, వెంక టేళ్వుర రావు . 

ఎంతబాగా చూనుకున్నారో!: కనకమ్మగారు కొండూరు రక్షణకేం( దా 

నికి వెంక పేశ్వరరావుగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. రక్షణ పొందిన వారివల్ల 

రమణస్థాసీయులకి తెలిసింది. వారిలో ఎంత(పేమా ఆదరణం దాగి 

వున్నాయో. వారిలో ఎంతగా విశ్వాసం పాదుకొని వుందో అప్పుడే తెలి 

సింది షోకి. 

ఎవరూ అరుణాచలం వొచ్చి చలంమహర్షిని (పళశయం గురించి 

(ప్నించుటలేదుగానీ (వతికల్లొ మా(తం చలం "మహర్షిని తిట్టిపోశారు. 

(ప్రళయం పేరు చెప్పి బాగా డబ్బు చేసుకున్నారనే అపవాదు “పుట్టింది. 

సూనృతాన్ని చూడలేని (పపంచం నూనృతుల్ని నీచంగా నిందిస్తుంది. 

అది _పపంచస్పభావం నిజానికి చలంమహర్షి తమ దగ్గరున్నడబ్బ ౦తా 

(పళయ _పచారాల్లో,_పళయరక్షణ కల్పించడంలో అణాపై సాలో ఖర్చు 

పెప్టైశారు. వారి చేతిలో చిల్లిగవ్వకూడా మిగలలేదు. కానీ లోకానికి. 

అదేం తెలును. దాని తీరువే అంత. పైపై విషయాల (పచారంలో 

వాస్తవాలు మరుగున పడిపోతాయి. 
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21 
ఆ రోజుల్ని అణాకాని లోజు లనేవారు నర కి, పకపక. ఆ 

అణాకానీ రోజులలో రమణస్టానీయులు 'ఏదో ఒక కూర, ఇంతన్నం 

తయారు చేనుకుని తినేవారు. అతిథి, అభ్యాగతులకు తమతోబాటూ 

ఆ ఒకటే పదార్గాన్ని పెపేవారు. ఆ రోజుల్లో ఇంటో భోజన సామ్మగి 
| థి లు , ౧ ౧ 

వుండేది కానీ (పళయం ప్పణ్యమా అని చలంగారి చేతిలో చిల్లిగవ్వ 

కూడా మిగల లేదు. 

ఒకరోజు నర కి పకపక _ చాలా బాధతో షా దగ్గరకి వొచ్చి - 

“ఎన్నాళ్ళు ఇటా గడునుంది షా: నాన్నకా ఆరోగ్యం. సరిలేదుక దాః: 
ap —2 

అతనికి 906012! గా బలంగా వుండే పదార్థం ఏదయినా ఇవ్వాలన్నా 

_ వీలుపడకుండా వుంది. ముందింక' ఎట్లా “గడునుందో: మేమయితే 

ఎదై నా తిని వుండగలం” అన్నారు. 

“ఇప్పుడీ తిండివలన నాన్నేమయినా అనారోగ్యంగావున్నాడా?' =9 

అని అడిగారు షౌ. వాళ్ళు చలంగారిని అద్మేపళ్న అడిగారు.. 

“నా శే జబ్బు లేదు. చాలా హాయిగా వున్నాను” అన్నారు చలం 

మహర్షి. న 
“ఇకముందు జబ్బవేస్తే ఎట్లా వైద్యం చేయిసాం?” అని షాని 

అడిగారు వాళ్ళు. 

“ఎప్పుడో రావడ మేమిటి? ఇప్పుడే చాలా ఘోరమైన వ్యాధి 

అతనికి వుంది. ఈ వ్యాధి నయం అయేది కాదు. ఎంత డబ్బు దానికి 

ఖర్చు అవుతుందో? కాని ఎంత డబ్బు వుంటే మాతం ఏం లాభం? 

అది కుదిరేది కాదు” అన్నారు షా 

దాంతో వ వాళ్ళు ఏం శెలుసుకున్నారో, నద్దకన్నారోగానీ, ఆ 

రోజునించి డబ్బులేకండా ఎలా బతుకుతా మనే చింత వాళ్ళకి పూర్తి గా 

పోయింది. . 
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భవిష్యత్ చింత గురించి చలంమహర్షి ఏమంటారంటే “నా 

బతు కెట్లా అని ఆలోచించే వారికి అరుణాచలవాసం అసాధ్యం. తల్లి 

దగ్గరకి పరి గెత్తుకొచ్చే పిల్ల నా బతు కెట్లా అని condition పెట్టి 

అడగదుకదా :” అని. 

(ఏరేళలింగంగారికి చలంగారిలేఖ 15-8-61) 

షౌలో వ్యకిత్వస్పృహ. పళయంతో పూర్తిగా అంతరించి 

పోయింది, (పళయంతో షా వునికి, తీరూ, మాటా. అంతా పూర్వం 

కన్నా మారింది, పూర్ణం ఈశ్వరుడు మాటలాడుతున్నప్పుడు షాకి 

కాన్షస్గా తెలిసేది. ఆయన తనలోంచి అందర్నీ నడుపుతున్నారని. 

కాసీ ఇప్పుడు పూర్తిగా వున్నది ఆయనే. అంపే ఆమె వ్యకి త్వం 

పూరి గా నశించి అవ్యక మెన ఈళ్వరళకి _ సౌరిస్ (అనే చర్మపు 

తితి తలో) గా మిగిలింది. 

అప్పట్లో షౌ నడక, తీరు, మాట, అన్ని aspects లో పురు 

షత్వం తొణికిస లాడేది. తరువాత ఇప్పుడు పూర్వుంలా ఈశ్వరుడు 

చెబుతున్నా రనటంలేదు, అన్ని విషయాల మీడ మాట్లాడడం లేదు. 

గట్టిగా అవసరం అయితేనేగాన, అడిగితేనేకానీ జన్మలు అవీ చెప్పట 

శ్రేదు. పొఫెసీలు లేవు. " 

“మీ రది చేయండి, ఇది చేయండి” ( అని చెప్పడమూ లేదు. 

చిత, నర కి, పకపక అందరూ మునుపు ఈశ్వరుడు చెప్పి 
నడిపిస్తే ఎట్టా నడిచేవారో ఇప్పుడూ అట్లానే నడుస్తున్నారు. సరిగ్గా 
వాళ్ళు చెయ్యనప్పుడు షౌ కేకలు వేస్తూనే వున్నారు. అంతా ఇదివరకటి 

లాగే కొనసాగు తోంది. చలంమహర్షి ఫూర్వంలాగే ఈశ్వరుడని 
అంటున్నారు షాని. ఈళ్వరాజ్ఞకి బద్దునె సంచరిస్తున్నారు వాళ్ళంతా. 

మళ్ళీ వారిలో విశ్వాసం దృఢ మై పోయింది. 
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ఒకరోజున మెర్ స్టన్ వొచ్చి చాడ్విక్ కి జాండిస్ అని చెప్పింది. 

షౌ కాకాని తీసుకుని ఆయనని చూడటానికి వెళ్ళారు. ఆయన 

ఒళ్ళంతా పచ్చబడి పోయింది. “ఏం మందు తీసుకుంటున్నారు” అని 

షా అడిగా రాయన్ని. 

"ఏ మందు తీనుకోవటల్లేదు. . ఏవో మం(తాలు వేస్తున్నారు. 

పసర్డు ఇస్తున్నారు. పెరుగూ అన్నం తప్ప. తినడం దేద” ని చెప్పారు 

చాడ్వి ౧క్, 

“మా డాక్టరు చాలా మంచి మందు ఇసారు, మీరు ఆయన 

దగ్గర మందు. త్రీసుకోరాదా?” ” అన్నారు షా. 

 “ఎలోపతి దీన్ని కుదర్చలేదు.. అయినా తగ్గిపోతోంది. గొడ 
వెందుకు” అన్నారు చాడ్విక్, 

“బాను భగవాన్ చూనున్నారు కదా” అన్నారు షొ. 

“జొను నన్నేకాదు. ' అందర్నీ చూస్తున్నారు” అన్నా రాయన. 

తరువాత షా ఇంటికి వెళ్ళడానికి లేచారు. ఆయన తలుపు 

తీయడానికి లేచారు. కొంత నేవు ఇద్దరూ అలాగే నిలబడ్డారు. అప్పుడు 

షాకి ఆయనలో నిశ్చలత్వం, వె వె రాగ్యం గోచరించాయి. లోగడ ఆయ 

నలో చాలా పెద్ద 5709916 కనబడేది. ఇప్పుడు ఆయనలో ఆ నిళ్ళ 

లత్వం చూసి షాకి ఎంత సంతోషం వేసిందో! అంత జబ్బులో కూడా 

ఆయన తాము. ఆ(శమానికి వెళ్ళి వొస్తున్నామని, తమకి నీరస మని 

పించడం లేదని చెప్పారు. 

మెర్ స్టన్ వాళ్ళు. చాడ్విక్ కి నయంకావడం లేదని చెప్పారు 

షాతో, మెల్ స్టన్, మా తల్యార్ ఖాన్ ' “నే నిక్కడనించి కదలను 

మొరో” అని చాడ్విక్ అంటున్నా వినకుండా ఆయన నొక టాక్సీలో 

వేసి వేలూరు తీసుకుని పోయారు. వేలూరు ఆస్ప(తిలో డాక్టర్లు 
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మా తల్యార్ ఖాన్ కి తెలుసు. ఆవిడ దగ్గరుండి చాడి౭క్ని జా్నాగత గా 

ఆనువ(తిలో చేర్చించింది. మా తల్యార్ కాన్, మెర్స్టన్ ఆయనని 

చూసివొసూ వుండేవారు. ఆయనకి అప్పుడప్పుడు కాన్లన్ నెస్ పోతూ 

వుండేది. 

ఆది ఈసర్. అప్పుడు మెర్ సన్ అక్కడే వుంది. చాడ్విక్ 
ట ట 

గోడవెపు చూసూ “జీనస్ తదశిష్యుల కాళ్ళు కడుగు తున్నారు. 

తువ్వాలు పెట్టి తుడుస్తున్నారు”___ అని. ఒక్కొక్క దృశ్యం తనకి 
కనబడుతున్నట్లు మాటాడుతున్నారని చెప్పింది మెర్ సన్. 

౧ (౫) 

ఒక రోజు మెర్ స్టన్ షాతో చెప్పింది. “చాడ్విక్ కి మాంసా 

హారం తినకనే జబ్బు చేసింది. మేం (westerners) పాశ్చాత్యుల 

మంతా కూడబలుక్కున్నాం. ఆయన ఆస్ప్మతినించి రాంగానే మాంనొ 

రం తినిపించాలని. ను వ్వేమంటావు సౌరిస్[” అని అడిగింది. 

“ఆయన మాంసాహారం తినడానికి ఒప్పుకోరు” అన్నారు షా. 

“మేం బలవంతం చేసి తిసిపిసాం” అంది మెర్నన్. 
ఆలి కు 

“ఆయన భగవాన్కి మాట ఇచ్చారు. మీరెంత బలవంతం చేసినా, 

ఆయన చేత మాంసం తిసిపించలేరు. అటువంటి ఇబందిలో పడే | 

న 

కంపే ఆయన చచ్చిపోనన్నా చచ్చిపోతారు గానీ మాంసం తినరు” 

అన్నారు షా, . 

“చూసూవుండు మేం తినిపిసా౦”” అంటో. మెర్ స్టన్ వెళ్ళి 

పోయింది. 

ఒకరోజు సాయం(తం రమణస్థానీయు అంతా ఆరుబె ట భజన 

చేసున్నారు, పండు వెన్నెల. పక్కింటి టి. పి. ఆర్తో మెర్సన్ 
చి (J) 

మాటాడు తోంది. తరువాత టి. పి. ఆర్, చలంగారితో “చాడ్విక్ కి 

కానస్ నెస్ పోయిందిట. సృహ లేదట.' అనిచెప్పారు. మర్నాడు వుద. 
a ః 
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అ 7 ల్ ల . 

యం ఆంజనయులు పరుగతుకుంటూ వొచ్చి చాడిగిక్ చచ్చిపోయారు 
వ Ch) 

అనిచెపాడు 

Devotion తో వుండగా చాడ్మిక్కి 1962లో రీయలై జేషన్ 

వొసుందని షాకి కలలో తెలిసింది. ఆయనకి అప్పుడే ఆసంగతి 

అసలు చాడ్విక్ చచ్చిపోవడం అన్నది షా వూహించలేని 

సంగతి. ఆ ళమంలో ఆయనొక మాన్యుమెంట్, ఆ దోటుని ఖాళీగా 

సాహంచడం చాలా అసాధ్యం ఆమెకి. 

డిగిక్ శరీరాన్ని ఆ శమానికి [ 

మంలో | ఆయనగది దగ్గరే ఆయన దేహాన్ని పాతి" 
వ 

. mM. 

వెళ్ళి ఆయన సమాధిని గలావీలతో అలంకరించారు ప్పుడు ఎంత్ 

గొప్ప ఆనందంతో ఆయన 8౧0116 షాని ఆవరించింది. 

అష ఆదం దో WA నాం దన oa ఆప 2 గురులు 

మే నెలలో చ్నితకి నెప్పులు వొచ్చాయి. ఆస్స తికి తీసుకు! 

పుటింది గనక ఆ పాపాయికి శ్రీల అని పేరు పెటారు షొ. 
() 

అంత పసిపిలలోనూ కనుముక్కు తీరూ తీర్చిదిద్దినట్లుగా పం 
| య a 

డడం ఒక్క మిశ్రీ లోనే చూచారు షా. ఎంతో అందంగా వుండేది 

తిరుపతినించి చలంగారికి ఒక కుట్టవాడు వుత రం రాశాడు. 

తాను మహాస్థాన్ చదివి చాలా IMpress అయ్యానని, చలంగార్ని 

_ చూడటానికి వొసానని రాసి, ఒక స్నేహితుడ్ని వెంటబెటుకు వొచ్చా 
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రాయన. ఆయనే చం్యదశేఖర్. అప్పుడు పందొమిడేళ్ళు వు 

యాయనకి. పపంచం మురికిని దుమ్ముని ఎరగని ఒక అడ 
పూసిన పృవ్వులాగ వున్నా రాయన అప్పట్లో. చలంగార్ని చూ డగా నే 

గటిగా కావిరించుకుని ఆ 6౧01101౧ పట్టలేక ఏడ్చేశారు. ఆయన 

దది. ఆయనకి భక్యావెశంతో ఒళ్ళు తెలియటకేదు. షౌ కాళ్ళమీద ప 
3 

నమస్కారం చేశారు. షాకి ఆయనకి మధ్య చలంగారి పెంపుడు నెమలి 

రా నిలబడ్డాడు. ఆయన ఒళ్ళు తెలియని సితిలో నమున ౬ 8సూవుం కే 

హీరా ఎక్కడ పొ పొడుసాడో ననిపించింది షొకి. 

వున్న రాళుమీద కూచున్నారు ఆయన చుటూరా చూసి ఈళంగు డం 
ట్య ఈం టీ 

జార నావ్ త్రీ జొ a అలి టో ళ్ ne చ 
తటి వాం ఇక్కడ కూచుంటే మనుషు కేమీ టసటు పోతున్నా౭ం ? 

అ (రొ 

నే వాం = న్నా రాశ్చర్యంతో. తరు త ఆ రోజు జస పలో అస్నమాచార్యులు 

వ 

ఆఅప్బటినించి వుత్తరాలు రాసేవా ద్ద 

జ్వరాలు (బోంకయిటీస్ ఎటా క్స్ వొచ్చవి. చం దశేఖర్ వొచ్చినప్పుడు 

ఆమెకి ఓపికగా కథలు చెప్పేవారు. 

అచ్చయ్యగారికి సంసారంలో తగాదాలు ఎక్కువై పోయి, 

“ఆధా కలి గికనాధన చేస్త గాని, నేను దాగువడను” అని నిశ్చయించు 

కుని ఈళగరసన్నిధికి వొచ్చారు. వారికి ఒక మహాత్ములు “అక్కడికి 

(రమబస్జాన్ కి) వెళ్ళు, నుపు దాగుపడతావ్” అని చెప్పారు. ఆయన 

ఆ మాటమీది గురితో రమణస్టాన్కి వొచ్చారు. 

అచ్చయ గారిది భారీ “విగహం. ఆయన ఇండో నడుసుంసే 0 
వా న్న, అణా 

మ్శరింటో ఏనుగు నమనునృటుగా అనిపెంచేవి. ఆయన రదుణ 
అఆ ౧ న రం 

(pegs) 
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స్టాన్లో వండిపోళా ననా “సరే. అట్టాగే వుండండి" అన్నారు, 

చలంగారు. ఆయనకి ie పనులు ' చెప్పేవారు. ఆయన తనకి 

ఏం వని చెప్పినా " “అబ్బే నాకు చాతకాదండీ, నేనెప్పుడూ ఈ పనులు 

చేయలేదు” అనేవారు. అయితే ఇప్పుడు నేర్చుకోండి” అనేది నర కి. 

అలాగే ఏ పని చెప్పినా, అది సగం సగం చ చేసి వొదిలి వె పెట్టి ఎటో వెళ్ళి 

పోయే వారు అచ్చయ్యగారు. “ఏమిటండీ ఇలా చేశారు” అని అడిగితే 

“నాకు చాత కావండీ ఈ పనులు” అనేవారు. 

కాకా, కిట్టూ చిన్నపిల్లలు. ఆటల ధోరణిలో వాళ్ళు అన్నాలు 

సరిగా తినేవారు కారు. షా వాళుచేత అన్నం పారెయ్యకుండా తిని 

పంచాలని___ వాళ్ళు పోటీపడేలా. ఒక మెతుకుకూడా పొరెయ్యకుండా 

ఎవరు ముందుగా * భగవాన్ విస్తరి చేసారో! అనేవారు షౌ.. వాళ్ళు 

ఒకరితో ఒకరు భగవాన్ విసరి. ఎవరు | ముం్పదుగా చేసారో అంటూ 

పిల్లలు పోటీలు పడుతోంటే అచ్చయ్యగారు వాళ్ళమాటల్ని *రియస్గా 

తీసుకుని తమవిస్తట్లో ఆఖరికి ఏ గింజలు వున్నా అవి నమిలేసి తినేసే 

వారు భగవాన్ విస్తరి చెయ్యాలనే పట్టుదలతో. 

బియ్యం ఏరడానికి జెట వరండాలో కూచునేవారు. కోతులు 
లా 

గోడలమీద నించి వొనుంటపే “ఆమ్మయోయ్, అమ్మయోయ్ కోతులు 

వొస్తున్నాయ్ కొంచెం కొట్టండి”. అని పరుగుపెట్టి లోపలికి పోయి 

చిన్నపిల్ల లె లన కాకా, కిట్టూర్ని బె టనే వొదిలేసి కలుపులు వేసుకునే 

వారు, 

 * భగవాన్ తమ విస్తట్లో ఒక్క మెతుకుకూడా చొదిలిపెకేవారు 
కాదుట. మెతుకుకూడ వొదలకుండా తినే వారి విస రిని భగవాన్ 

విస రి అనేవారు రమణస్టాన్ లో. 
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కిట్టు బా అంటే ఆయనకి ఎంతో ముద్దు. కిట్లూని మాతం ఎంతో 

(పేమగా 'చూచేవారు. దాంతో కాకాకి కోప పం వొచ్చేది. కిట్లూని దగ్గ 

రగా తీనుకుని కాకా రాంగానే కాకాని కొ్తేవారు, ఇంక కాకా నహి 

స్తందా? ఆయనతో పోట్లాడి గోలగోల చేసి "పెట్టేది. 

పిల్ల లు ఏపని చేసినా “ఇది తప్పు, అది తప్పు” అని అనేవా 

రాయన. ఆంత చిన్నపిల్ల కిట్టూ ఆయనని చాలా ఘాటుగా “అందర్నీ 

తప్పు తప్పు అను. నువ్వు మాతం అన్నీ తప్పు పనులు చేస్తూనే 

వుండు” అనేది. దాంతో పాపం ఆ మానవుడు నివ్వెరపోయేవాడు. 

పెద్దవాళ్ళు చెప్పి చిన్నపిల్ల చేత అనిపిస్తున్నా రనుకునే వాడేమో. 

' అచ్చయ్యగారు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి రమణస్టాన్మీద, రమణ 
సానీయులమీద నానా సాండల్ (608౧6415, మాటలాడి వొచ్చే 

పకపక అది భరించలేక పోయేది. ఎవరికైనా ఆయనని భరించ 

డమే కషం. ఇ పైగా అందరిమీద స్కా౦డల్స్ మాటలాడడంతో అం 

రూ మరీ సహించలేక పోయారు ఆయన్ని. 

ఒక రోజు పకపక షొ దగ్గరకి వొచ్చి “ఏమిటి షా, ఇట్లాంటి 

వన్నీ వేనోం కే వూరు కుంటున్నావు” అని కేకలు వేసింది. 

తే “దిశే ఏం పకపకా” ఆన్నారు షా. 

“ఎట్లా సహించడం ఇట్లాంటి అస హ్యమన పనులు చేసూ 

వుంటే” అంది పకపక అ 

“చెసారు ఏ మనుషులు” అన్నారు మో. 

“అట్లాంటి పాడుమాటలు అవీ అంటో ఆయన ఇక్కడ ఎం 

దుళు పుండడం? " అంది పకవక. 

“సస ప ప్పుకో నీ పకపక” అన్నారు షౌ, 
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“నువంయితే ఇటాంటివి విని పూరకో గలవు. మ మెట్టా 
ఆ త్, గ్ 

_ al ని ది = భరించ గలం. మేము సి సితికి రారేతు కదా” అని కేకలు వెసింది 

పకపక, 

అన్నారు షా. 

పకపకకి చాలా కోపం వచ్చిండి. “ఇటువంటి వాళ్ళంతా చేరు 
తున్నా డ్రీ రమలగ్జాన్ ల్ అ ఆని గోల పెట్టింది. 

వూళ్ళో ఎక్కడి శెక్కడికో బె 

చాలా "కేకులు వే నవారు. కాని ఆయన 

పోయేది. 

ఒకసారి ఎవరో చలంగార్ని చూడటానికి వొచ్చారు. “మీ7₹ం 
దుకు వొచ్చారు? ఎవర్నీ చూడటానికి వొచ్చారు?” ఆని వాళ్ళని అడి 

గారు అచ్చయ్యగారు. 

= “ఏదో 'రలంగాక్ని చూడటానికి వొచ్చాం. మీరెందుకు వొచ్చా 

రండి” అని వాళ్ళాయన్ని వ మక్కి 1. అడిగారు. 

- “నేను ఎందుకు వచ్చానో నాకే తెలియదు” అన్నా రాయన. 

వినేవారికి ఆయనమాట లెంత దిగులు పుట్టించాయో : 
ఎవరైనా ఇక్కడ వుండటానికి వొస్తే ఈశ్వరుడు వారికి 

మూడు నెలలు "116 ఇచ్చేవారు... వాళ్ళకి ఇక్కడ వృండగలిగిన 
శకి వుందని తెలిస్తే వుంచేవారు. ఉండలేనివారు తమంత తాముగా 

తెలుసుకుని మూడు నెలల లోపే వెళ పోయే వారు. అలా వొచ్చి వున్న 

వారిలో కొడ్డిమంది . వుండిపోతా మని అనేవారు. వారు వున్నందుకు 

అందరూ సంతోషించేవారు. 
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కానీ అచ్చయ్యుగారు చేసే పనులన్నీ అవక తవక పనులే. ఏ 

పనీ సజావుగా చేసేవారు కారు. (సతీ దానికి పేచీయే. ఎన్నడూ (కమ 
పద్దతిలో వుండేవారు కారు. చలంగారు ఎన్ని చి వాట్టువేసి నా నా ఏడవడమో 

అరవడమో చేసేవా రాయన. ఆయనలో భరించలేని దుర్భరత్వం వుం 
'డేది. ఎవరూ ఆయనని నహించ. లేకపోయేవారు. అయినా ఎవరూ షొ 
చెబితే తప్ప ఏమీ మాట్లాడేవారు కారు, ఎవరివల్ల ఎంత బాధయినా 

వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారని షొకి చెప్పడంతప్ప ఎవరిని పంపిం చెయ్యండి 

అని చెప్పేవారు కారు రమణస్థా సీయులు, 

ఆయన వొచ్చి మూడునెలలు గడిచి పోయింది. ఆయనలో షోకి 
ఎమార్చు కనబడలేదు. ఆయన పుత్త న్యూ సెన్స్ అయిపోవడం తప్ప 

ఆయనళో ఏ మార్చురావపని స్పష్టంగా తె తెలిసి పోయింది. ఎపరూ భరించ 

లేని దుర్భరల్వాన్ని బలవంతాన “రమబస్థా నీయుల నెత్తిమీద ఎన్నడూ 
వుంచేవారు కారు షా. 

ఆయసకి మినపరొ ట్టతో బాటు చింతవండు పచ్చడి బెల్లం వెసి 

చేస్తే చాలా ఇష్టం. ఆవేశ 'రమణస్టాన్లో మినపరొట్టి చేశారు. “ఆయన 

నర కికి దగ్గరుండి చింతపండు వచ్చడి ఎలా చెయ్యాలో చెబుతున్నారు, 

“ఏమండి మూడు నెల రెంది మీరింక వెళ్ళిపోండి," అన్నారు 
నర ,కి, 

“ఎక్కడికి పోనండి నేను నా అవగుణాలస్నీ పోయి నేను బాగు 

పడతా నని గంపెడు ఆశతో వొచ్చానండి, ఇలాగే ఏ మార్చు లేకండా 

(పపంచంలోకి పోతే ఎట్టాగండి” ఆన్నా రాయన, 

ఆ మాటలు వినేసరికి అందరికీ ఎంతో జాలివేసింది.' అయినా 

గాని షా “అవి ఎవరిదగ్గరున్నా పోయేవి కావు, మీరు వెడితేనే మం 
చిది” అన్నారు, 
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ఇ 

పాపం అచ్చయ్యగారు (షౌ భోజనంచేసి వెళ్ళమని చెప్పినా) 

మినపరొట్టి తినకుండానే ఆంధ దేశం వెళ్ళిపోయారు. 

“చలంి ; “చలం” అని మితులు చెప్పుకుంటూ వుండగా విని, 

 చలంగారిని చూడా లనిపించి జిన్నూరునించి రాజుగా రనే ఆయన 

వొచ్చారు. అప్పటి కాయన చలం పుస్తకం ఏదీ చదవలేదు. మొట్ట 

మొదట ఆయన వొచ్చినప్పుడు హోటల్లో దిగారు. పొద్దున్నే రదుణ 

స్లాన్కి వచ్చి సాయంతం భజనవరకూ వుండి ఆప్పుడు హోటలుకి 

తిరిగి వెళ్ళేవారు. ఒకరోజు “నా నోట నీ మాట గానమయ్యే చేళి అని 

షా భజనలో పాడుతున్నారు. ఆయన వరండాలో న స ంభాన్సి పట్టుకు 

= తలవంచుకుని నిలబడా కారు. ఆయనలో ఏదో పరివర్శ న కని పెట్టి చలం 

గారు “మీరు మాలాగా అయిపోతా ర్లెండి” అన్నారు. రాజుగారు అక్కడి 

నించి వెళ్ళిపోయారు. 

రాజుగారు చలం మహర్షి ఎవర్నీ కాదనకండా ఇంతమందిని 

ఆదరించి తదుదగ్గర వుంచుకోవడం అదీ చూసి, చలంగారికి ఏదో 

విధంగా సహాయం చేయాలని అనుకుని చలంగారు రాసిన నాలుగు 

పుస కాల్ని అచ్చు వేయ దకిచారు. చలం అమ్ముడిత (గంథాలలో 

= గ్ర భగవాన్ న్యృతులు, (శ) నిర్వికల్బం, (8) మార్తా (4) ఆ 
రాతి, (5 ) కొత్త చిగుళ్ళు, (6) చలం గీతాలు, (7) వెలుగురవ్వలు 

అనే ప పుస్తకా ల్ని ఎరుకుని రాజుగారే అచ్చు వేయించారు. వాటిని 

తామే అము్ముతా మన్నారు. 

... పున్తకా లన్నీ ఒకచోట పెట్టాలి గనక మహాస్థాన్లోని (౬6 
house అక తీసుకున్నా రాయన. అక్కడ వుండి భోజన భాజనా 

"దులు రనుబస్తాన్లో చేసేవారు. రమణస్థాన్లో ఒకరిగా స్థిరపడాలనీ, 

ఆ_ళమజీవి తం గడపాలనీ ఆయనకి కోరిక. చలంగా రంే ఆయనకి 
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ఎంత (పేమో! అసలు రమణస్టాన్ మీడే అవధులులేని అభిమానం 

ఆయనకి. కాకా, కిట్టాలతో ఆడుకుంటూ వుండేవా రాయన. షౌ తమకి 

తీరుబడి వున్నప్పుడు బయటికి వొచ్చినప్పుడు కాకా, కిట్టూలతో నే ఆడు 

కునే వారు. చలంగారు, నర కి సరేసరి, రోజంతా ఆ పిల్లలతోనే 

చిత సినిమాకి వెడితే, పిల్లలు ఏడుస్తారని నర్శకి వెళ్ళేది 

కాదు, పిల్లలతో నే వుండిపో యేది. నర్శకి చితపిల్ల ల్ని చితకన్నా 

ఎక్కువగా (పేమించి పెంచింది. ఇందర్ని కన్నా చి(త చిన్నపిల్లే. 

నరకే వాళ్ళందరికి తల్లయింది. 

కాకాది చాలా 1౧66౧6౧66౧ spirit. ఆమె పోకడల్ని చూ చే 

ఆమె తక్కిన ఆడవాళ్ళలాగ మామూలు జీవితం గడపదని తెలుస్తూనే 

వుండేది. కిట్టూది చాలా లోతయిన గుండె. తొణకడ మనేది చేదు. 

సమయానుకూలంగా అల్ల రి చేసేది. ఎంతవరకూ అల్లు రిచేసే కోప్ప 

డరో అంతవరకే అల్లరీ చేసే ఏ మనిషితో ఎలా “(వరి రి ంచాలో 

అలాగే (పవరి, ంచేది. అందుకని చివాట్లు ఎప్పుడూ కాకాకే తగిలేవి. 

పేరొకరిది, నోరొకరిది అన్నట్లు కిట్టూ "చేసిన అల్ల రికూడా కాకా చేస్తు 

న్నట్టుగా కనబడేది. (పపంచంలో పిల్లల అల్లర్ని “భరించగల మానవు . 

డెవరన్నా వుంటే అతను చలం తరువాతే. అలాంటి చలంగారే హాస్యా 

నికి శాస్త్రీగారితో ఏమంటారో వినండి. = 

“చిత కూతురు పేరు కాకా, కాకా అల్లరిని చూడడానికి నోచు 

కోలేదు మీరు.” . (ాత్తిగారికి చలంగారి లేఖ 20.0507) 

“తొరగావొచ్చి నన్నీ కాకా నించి రక్షించండి” 
(శాస్త్రిగారికి చలంగారి లేఖ 24.10.07) 



ఏ0. . ఫౌరినస్ జీవితం 

కాకాది అల్లరిలో సిద్దహస్తం అయిన స్తే కిట్టూ మిమి(కీలో గొప్ప 

నై పుణ్యం చూపేది, గడ్డి అమ్ముకునే వాళ్ళు గడ్డిమోపులు తీనుకు రావ 

డం,. గడ్డి వెయ్యడం ఎంత చకుగా అనుకరించి చూపించేదో! ఏ 

చిన్న పిల్లలూ మాట్లాడని మాటలు మాట్లాడేది. చిత మిశ్రిని కడుసు 
తోన్నప్పుడు “చి త చచ్చిపోతే నువ్వే మా అమ్మవి కదూ. మమ్మల్ని 

అమ్మలా చూసుకుంటావు కదూ:ః” అనేది కిట్టూ షాతో. ఆ అమ్మాయి. 

మాటలుకూడా ముద్దుగా వుండేవి. ఆవిధంగా పూరి వాక్యాలు మాట్లొడ 

డం ఏచిన్న పిల్లలలోనూ షౌ చూడలేదు. 

“నాకు కొడుకు పుడితే నీకే ఇచ్చేసా సాను మో” అనేది కిట్టూ... 

“ఇప్పుడట్లానే అనిపినుంది కానీ ఆనాడు ఇట్లా అనిపించదు. 

అట్లా అనకు” అనేవారు షా. 

“నా కొడుకుని తప్పకుండా నీకే ఇచ్చేసాను షా అనేది కిట్టూ. 

చెట్టుకీ వేసిన వుయ్యాల ఎక్కి రకరకాల: ఫీట్లు చేసేది_ ఒక 

కాలు వొదిలి వెయ్యడం, చెయ్యి వొదిలు వెయ్యడం, అట్లాంటి ఫీట్లు, 

కిట్టూల్ ఎంత. (గేనోః ఎంత అందమో! 

1862 ఈశ్వరావతరణోత్సవం జరిపేందుకు చలంగారి చేతిలో 

చిల్లి .గవ్వకూడా లేదు. ఆ సంవత్సరం ఈశ్వరావతరణ దినోత్సవానికి 
అయ్మేఖర్చు అంతా రాజుగారే భరించారు. ఎవరినీ ఆహ్వానించకుండా 

పండుగ జరిపింది. ఆ ఒకగా ఏడాదే. పండుగనాటి మధ్యాహ్నం రాజు. 

గారు తమవూరు బయలు దేరారు, షౌతో కలిసి రమణస్తానీయు అంతా 

గిరి పదక్షీణానికి వెళ్ళారు. 

ఆరోజు ఎండ ఎక్కువగా తేదు. కొంచెం కొంచెం మబ్బు గా 

వుంది ఆకాశం. పిల్లల్ని ఒంటెద్దు బండిలో ఎక్కించి: - సొయం(తం 
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భోజనాలు బండిలో నే పెట్టుకుని, వాన రావచ్చని గొడుగులు పట్టుకుని, 

రదుణస్తానీయు లందరూ రి _పదక్షిణాసికి బయలు దేరారు. 

సాయం(తం ఐదువుతుండగా డేంజరు మంటపానికి చేరుకు 

న్నారు. పిల్రలు బండిలోనే వొ సున్నారు. నర కి చలంగారు నడవలేక 

బండి ఎక్కారు. చిత, పకపక, పిబ్రలు ముందుగానే బండిలో ఎక్కారు. 

ండి ముం దుకు నడిచి పోతోంది. 

షౌ వెంబడి నరసింహారావుగారు, బనవరాజుగారు నడుసున్నారు. 

పటనుట సలని 'పెద్దమబ్బు కమ్మింది. ఆ మబ్బువలన అంతటా చీకటి 

అలుము కుంటోంది. చలంగారు వాళ్ళు ఆ మబ్బుని చూసి, ఒకచోట 

బండిని ఆపారు. బససరాజుగారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బండిలో వున్న 

గొడుగుని తీసుకుని వొచ్చారు. పెద్దన పెద్ద చినుకులుతో వాన పడటం. 

మొడలు, పెట్టిం 0ది. చలంగారు వాళ్ళ బండి ముందుకు వెళ్ళి పోయింది. 

పెద్ద గాలితోబాటు జోరుగా వాన పడుకోంది. గాలి వుధృతంగా 

స్తోంది. షౌ తడిసిపోకుండా గొడుగుని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. బనవ 

రాజుగారు. కన్ను ఫొడుచుకున్నా. కనిపించని చీకటి. ఎక్కడా దీపాలు 

లేవు. రోడ్డంతా గతుకులు, గోతులు, వాటిల్లోంచి బసవరాజుగారు, నర 

సింహారాపుగారు నెమ్మదిగా షాని నడిపించి ఇంటికి తీసుకుని వొచ్చారు. 

ఆనాటి గిర పదక్షిణం షాకి ఎంత బావుందో _ చలంగారు ఆందోళన 

పడతారనే ఒక్క బాధతప్ప. ఆ(వదక్షిణం చాలా గొప్పగా నడిచింది. 

షౌ చీర మోకాళ్ళదాకా తడిసి పోయింది. _ 

షా ఇంటికి తిరిగి వొచ్చేసరికి చలంగారు వరండాలో దిగులుగా 

కూచున్నారు. షౌ వొచ్చేదాకా ఆయన భోజనం చెయ్యలేదు. 

“వొచ్చేశాం నాన్నా” అన్నారు షా. 



§72 F హారిస్ జీవితం 

“చీకట్లో, వానలో నువ్వెట్టా వొస్తున్నావో నని మేమంతా ఎంత 
ఆదురా పడుతున్నామో షా” అన్నారు చలంగారు, 

(0 

అప్పుడు షా ఆ గాలివానలో గొడుగు అడ్డు పెట్టి బసవరాజు 

గారు, నరసింహారావుగారు తమ నేవిధంగా నడిపించుకు వ్ వొచ్చారో. 

చలంగారికి వివరంగా చెప్పారు. 

"ఇంతగా ఈ శ్వ్కరుడసి నమ్మితే = ఇట్లా వాన కురిపిసారా 2” 

అన్నారు చలంగారు. 

“వాన వొస్తేనేం నాన్నా! నేను తడవలేదు కదా?” అని షా 
చలంగారిని సముదా యించారు. ఆ తరువాత అంతరూ కలిసి భోజు 

నాలు చేశారు. 

“ట్రీ స్వామియార్' చలం మహర్షి కధనం. 

(రచనాకాలం 161171) 

“దౌపది ఆలయం మాకు పడమటివై ప్ప సరిహద్దు. (పతి 

సాయం(తం మేము అటువేపు షికారు వెడుతో ఆ చిన్నమందిరం 
ఎవరు ఎందుకు కట్టించి వుంటారా? అని ఆశ్చర్య పోయేవాళ్ళం. 

ఆలయంలో (దౌప పతే అమ్మవారె 'విగహరూపంలో వుంటే, ఎంత 

అపురూపంగా వుంటుందో; అనిపించేది. కాని ఆ కాస్త దూరం నడిచి 

ఆ కుతూహలాన్ని మేము తీర్చుకో దలుచుకో లేదు. 

. ఒక రోజు పొద్దున్న రాజయ్యరు నొచ్చి “ఓ రెండు రోజులు. 

ఈ మంచాన్ని ఎరువు ఇయ్యండి” అని తీసుకు పోతున్నారు. 

“ఎవరికి” అన్నాం. 

“ట్రీ స్వామియార్ కి, అత న్నెరగరూ ॥ అంటూనే వెళ్ళి 

_ పోయారు. . . 
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ఆ సాయం(తం మేము (దౌపతిగుళో కూచుందామని వెళ్ళే 

టప్పటికి ఆ (దౌపతిగుడి వరండాలోంచి కంఠాలు వినపడు తున్నాయి. 

పూరి గా లోపలికి వెళ్ళి చూడకండానే వొచ్చేశాం. 

వొస్తో వుండగా మా మంచం కనపడింది." ఆటీ సాషమియార్ 

ఇక్కడ వుంటా డన్నమాట.” 

మర్నాడు రాజయ్యరుని అడిగాను అతని గురించి. అతన్ని 

మేము చీకట్లో తప్ప పూరి వెలుగులో చూడలేదు. 

రనుణబ్బృందంలోకి ఎట్టా (పవేశించారో? అక్కడక్కడ ఏదో. 

ఒక పనిమీద తిరుగుతో కనబడేవారు. ఆ తరువాత. మా ఇంటిపక్క 

పరశురాం "కూతురు చిన్నకళ్లుకి tution teacher కింద, “తర్వాత 

త్వరలోనే పాల్ బంటన్ తెరలవెనక private secretary కింద 

దర్శన మిచ్చాడే; అతనే ఇతను. 

“ఎవరండీ ఈ టీ స్వామియార్”, 

దానికి రాజయ్యర్ “అతనా? రోజూ చూసూ వుంటారుకదూ | 

ఇట్లా పోతూ వుంటాడు. మీ మంచం తీసుకువెళ్ళింది అతనికోసమే 

కదండీ! రోజూ రెండుసార్లు మీ ఇంటి ముందునించి వెడతాడు, ఎవరి 

తోనూ మాట్లాడకండా” అతనే టీ స్వామియార్. 
టీ స్వామియార్ అంపే ఎవరో అనుకున్నాం. 

ఆ ఎండాకాలం పికారులో మా కాకా కీట్టూలకు దాహానికి 

సీళ్ళు ఇవ్వడానికి మా టీకెటిల్లో నీళ్ళు తీసుకుపోతో “దాంట్లో ఏ 

మున్నా యని” ఎవరో అడిగితే... “కనపడటం లేదా? ఇది FE 
కెటిల్! నేను టీ కెటిల్ స్వామియార్ ని అన్నాడు చలం. 

“ఇంక నామంచం నాకు ఇవ్వకూడదా?” అని అడిగాను 
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ఆ నాయం[తం "మేము వెళ్ళప్పటికి ఆ గుడిలో పొయ్యి వెతి 

గించి వుంది. ఎవరూ లేరు. ఓ కుండలో నీళ్ళు వున్నాయి. 
మర్నాడు రాజయ్యర్ని అడిగాను. 

“ఆయన ఆ గుళ్ళోనే వొండు కుంటారా?” అని. 

“మీకు తెలియదా? ఆయనే టీ స్వామియార్. ఆయనకు భోజ 
నం లేదు, ఏమీ లేదు. తీ మాతం తాగి బతుకుతారు. ఆ నీళ్లు 

అక్కడే కాచుకుంటారు. అందుకే ట్రీ స్వామియార్ ఆయినాడు” 

ఆన్నారు. 

ఇంకో రోజు సాయం(తం వెళ్ళేష్పటికి గుళ్ళో ఎవరూ కన్చించ 

లేదు. మాతో వొచ్చిన పచ్చను ఇ మేము వొచ్చే చ్చస్తూ వుండగా, “క 

స్వ్వామియార్” అని కేకేసింది. 

“ఆః” అని బదులు పలికారు ఎవరో చీకట్లో. ఆయనకి ఆ 

"పేరు తెలుసు నన్నమాట. బెట ఆరుగుమీద కూచున్నాం మేము. 

కాకరకాయలు ఎన్నివిధాల కూరలు చేయవొచ్చో చెబుతోంది షా. 
కృష్ణారావు రాస్తున్నాడు. “చీకట్లో ంచి ఒక పాయ చీల్చుకుని వై టపడ్డట్టు 

వొచ్చి నుంచున్నారు టీ స్వామియార్ | 

“నమస్కా రం అమ్మా" ' అన్నాడు షౌతో మా(తం- మమ్మల్ని 

)౦దర్నీ వొదిలేసి. తరువాతి నాతో “నాకు నహాయం చేయాలి, నాకు 

పతినెల చక్కెర కొని పెట్టాలి లేదా 'నేను తెచ్చుకుంటాను. నాకు ఒక 

హాపాయ. ఇవ్వాలి” అన్నాడు. “సరె” నన్నాను. (వతీనెల 15న వొచ్చే 

వాడు. నేను ఇంట్లో లేకపోయినా ఆయన రాగాశే ఆ రూపాయి ఆయ 

నుని చెప్పి హోయేవాడిని. మాకు పుట్టిన కొన్ని సందేహాల్ని, ఆయన 

కీర్చాలని చూసేవాడు: మేము ఏమి అడి గేవాళ్ళం కాదు. ఆయనే కొన్ని 

(పళ్నలు రేపి సమాధానాలు చెప్పి. వెళ్ళేవాడు. ఆయన ఇట్టా చేస్తో 
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వుంచే ఆయన మీడ కొంత కనికర మేకాక కొం త ఇషంకూడా వొచ్చేది 

మాకు. (కమంగా షాకి చాలా అనవనరమెన ఉప 

ఇష్టం క్ర 

పనాాసాలు మొదలు. 

“ఇంతకన్నా ఏంచేయాలో చెప్పండి. ఈ తపస్సంశా ఎందుకు 
"” అనేవాడు. ఎవరేం చెప్పినా వినిపించుకునే వాడు కాదు. 

అతని గొడవ అతనిదే. “నేనింక వూరు కోఠేను. నాకు ఆత్మ సాక్షా 

తారం వ్రవనన్నా అవాలి, లేదా ఆత శ్రిహతె కనా చేనుకుంటాను” అని 

మొండి శే లే సేవాడు. 

“అంత తొందర పడకండి, భగనాన్ మీద విశ్వాసం. వుంచి 

ఆయన ఎట్టాచే సే స్త అట్టా వొప్పుకోండి” అంది షొ, ఒకరోజు మేము 

షికారుకి వెళ్ళి వ వొస్తుండేసరికి ఇంటి దగ్గర ఒక కారు ఆగి వుంది. అం 
దులోంచి కొందరు € దిగి షాతో మాట్లాడు తున్నారు. వాళ్ళు టీ స్వామి 
యార్ గురించి వొచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పేందేముం పే అతను వాళ్ళవూళో 7 

ధనవంతుడుట. హఠం వేసుకుని కూచుని ఈశ్వరుడు ఆత్మసాకొత్కా 

రం ఇవ్వాలని, ఇవ్వకపోతే తిండిలేకండా (పాయోపవేశం చేసానని 

మొండికేసి ఈవూళ్ళో కూచున్నాడు ట. అతనికి, ఏదోవిధంగా. నచ్చ 

జెప్పి వాళ్ళవూరు పంపించమని. షాని అడిగారు. షౌ ఆ వ్యవహారం 

తనకేమీ తెలియదని అతన్నే అడగమంది. అతను వొప్పుక్ కషోతే 
విసు గెత్సి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. 

చక్కెర దొరకటం లేదుకనక ఎట్లాగో ఓలాగు. మమ్మల్ని 
చక్కర సంపాదించి పెట్టమనే వాడు. ఐతే అదిమాకు సాధ్య పడలేదు. 

ఇంక మామీద వినుగెత్తి ఈవూళ్ళో వుండడం అసాధ్య మవుతోందని 
యమలిం గేళ్వుర ఆలయంలో వుండపోతున్నానని చెప్పి ఒక్కడు ఆ 
అడివిలో ఏ భయమూ. లేకండా వుంటున్నాడు. 

చేయడం 
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కొన్నాళ్ళకి అక్కడా లేడు. ఎమయ్యాడని విచారిస్తే వాళ్ళ బం 

ధువులు అక్కడికి వొచ్చి ఆయన్ని అక్కడినించి బలవంతంగా వాళ్ళ 

వూరు తీనుకు వెళ్ళారని కొన్నాళ్ళకక్కడ చచ్చిపోయాడని తెలిసింది. 
అప్పబ్లొనే మాధవి అనే అమ్మాయి “నాకు మీ రక్షణకావాలి” 

అని చలంగారికి వుత్తరం కాసింది. షాని అడిగి “తప్పకుండా 
రమ్మని చలంగా రామెకి జవాబు ఇచ్చారు. 

మాధవి వొచ్చింది. ఆ అమ్మాయి ఎంత చలాకి అయిన 

అమ్మాయో: కొంతమంది రచయితలమధ్య మెలిగిన ఆమె. ఆవిడ 
తనతో ఏమీ తెచ్చుకో లేదు. (దాడొవృ కట్టుబట్టలతో వొచ్చేసింది, 

రాజుగారు జాలిపడి ఆవిడకి అవసరం అయిన వస్తువులు కొనిపెటా 

అనుకున్నారు. - న్ 

“నాక ట్లా తీసుకోవడం ఇష్టంలేదు. ఒకరి దాక్షిణ్యాన్ని భరించ 

డం కష్టం' " తంది మాధవి. 

నర, క్రి నిర్తిప పంగా నవ్వి “మేమంతా ఎట్లా బతుకుతున్నాం. మా 

కట్లా అనిపిన్తుందా?” ౫ అంది. ఆమాట వినేసరికి కనువి_ప్పె రాజుగారి 

సహాయాన్ని తీసుకునేందుకు ఒప్పుకుంది. 

మాధవి కెంతో sense of humour. ఇక్కడికి వొచ్చాక 

కూడా చాలా షోకుగా వుండేది మాధవి. ఒకరోజు షౌ “మాధవీ: రెండు 
జడ లెందుకు 'వేనుకుంటావు? ఒకే జడ వేనుకుంపే బావుంటుంది” 

అన్నారు మాధవితో. అప్పటినించి పూరి గా తన రూపాన్నే మార్చేను 

సంది. రమణస్థాన్లో ఈవిడ వంటావిడా? అనిపించేంత సాధారణంగా 

)ండేది. రానురాను ఆఅమ్మాయికి తన ఒంటిమీద బట్టలు ఎలా వున్నా 

మన్న దృష్టికూడా పోయింది. 

వంట చేయడమం టే. మాధవికి: చాలా బాధ, “తిండిమీద మీ 

రింత (ద్ద తీసుకుంటా రేమిటి?” అని సణుక్కు నేది. మాధవి మంచి. 
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సింకిఘటం. నర్వ క్రీ వాళ్ళు ఆమెకి పనులు చెసే ప్పేవారు. రమణస్థాన్లో 

అందరికీ పని "చెప్పమని షౌ ఆదేశం. పని చెప్పనుని ఎందుకు 

insist చేసారో ఆమె మాటల్లోనే విందాం. 

“అరుణాచలం వాతావరణాన్ని ఎవరూ భరించలేరు. అందుకనే 

ఇన్ని వ్యాపకాలు కల్పించడం. కొందరు నర కి పనులు చెప్పిందని. 

వినుక్కుంటారు. నెను వని చెప్పమంటాను. ఇక్కడ పని లేక సోమ 

రిగా కూచుంటే ఈ వాతావరణంలోని వుధృతం తట్టుకో లేక పిచ్చెత్తి 

పోతుంది”. 

(ఈనాటి మాట _ _ థాంక్ సంభాషణలు) సేకరణ రామానంద) 

కానీ మాధవి పని చెప్పినప్పుడ ల్లా 'పెంకితనం చేసేది. దాంతో 

నర కి వాళ్ళు కొ ప్పదేవారు. ఆఅమ్మాయి వాళ్ళతో పోట్టాడేది. 
ఏడుస్తూ షా దగ్గరకి బి వొచ్చేది. 

“వీళ్ళు న న్నిలా అంటున్నారు. అలా అంటున్నారు” అని 

complain చేసేది, “మరి నువ్వే మన్నావు” అని అడిగేవారు షా, 

దాంతో మాధవికి రోషం వొచ్చేది. 
ఆమెపట్ల రమణనస్తానీయులు చూపిన ఓర్పుకి, సహనానికి 

వాళ్ళని ఎంతగా admire చెయ్యొచ్చో : ఎప్పుడన్నా వాళ్ళింక భరించ 

లేకపోతే ఆ అమ్మాయి తమకి అలివి కాకపోతే వాళ్ళు షాకి 600౧౧౧181౧ 

చేసే 

న నన్నేమి అనశేం 2?” అని defiant గా అడిగేది షాని 

మాధవి. 
“అవునమ్మా! వాళ్ళు సహనం నేర్చుకున్నారు, అందుకని 

నిన్నేమి అనరు” అనేవారు షా. 
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“మీకు పక్షపాతం. డాలీ అంపేనే మీ శెక్కువ (పేమ. నే 
నేమి కాదు మీకు” అని షాతో పోట్లాడేది. ఇంక పట్టలేక షౌ ఒళ్ళో 

వాలి ఏడ్చేది. ఆమెకి అంతా అర్థం అయ్యేలా. చెప్పాలని .చూచే 
వారు షా. . 

కానీ ఆమెకి చెప్పి  పయోజనం లేదు. షాని ఏవేవో మాట 

లనేది. నిర్గణమైన షౌ వ్యక్షిత్వానికి సంకుచిత గుణా లంటగట్టేది. 
అయినా షా ఏమి మాటలాడే వారు కాదు. ఆమెకి స్పష్టంగా తెలుసది 

మారని ఘటమని.. 

ఓ సారి మాధవి షాని ఏదో అన్నది. అప్పుడు షా “మాధవీ! 

సకు సరైన మాట దొరకలేదు. నన్నేమనాలో తెలుసా? నన్ను 

tyrant (నిరంకుళురాలు) అనాలి, ఎందుకంటే పేమించేవాశ్ళే 

tyrants అవుతారు” అని అన్నారు షౌ. మళ్ళీ మారుమాట పలుక 

లేదు మాధవి. mn 

అందంమీద మాధవికి ఎంతో గొప్ప దృష్టి. జీవితాన్ని ఒక 

గొప్ప అనుభవంలా లోతుగా తీసుకునే మనిషిలా కనపడేది ఆమె. 

మాధవికి చలంగారిమీడ అత్యంత మైన (పేమ. చలం మాటాడినా, కది 

లినా ఎంతో. కదిలిపోయేది. 

అప్పట్లోనే నత్యనారాయణసింగ్, చక ఫాణీ నరసింహా రావ 

అనే ఇద్దరు 'రమణస్ఫాన్లో సాధకులుగా చేరారు. మీ రమణస్థాన్ 
కలకల లాడడం మొదలు పెట్టింది. 

వజీర్ రహ్మోన్కి మ(దాన్లో వుద్యోగమై పకపక వెళ్ళిపో 

యింది. ఈళ్వరుడు. చెప్పినట్టుగానే వాళ్ళు ఒక 'చిన్నగదిలోనే వుండే 
వార్పు, అప్ప ట్లో వజీర్కి చిన్న జీతం. 

వజీర్. కుటుంవీకులకి వజీర్ పకపకల పెళ్ళి గురించి తెలిసి 

ఎంతో సంతోషించారు. పకపకని వాళ్ళలో ఒకర్తెగా తీసుకున్నారు. 
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వజీర్ని చూసే సే షాకి చాలా జాలిగా వుండేది __ హాయిగా artist గా 

బతక్క_ ఈ ఏ ఆఫీనుల్లో భరించలేని వాతావరణాల్లో పకపక కోసం 

దిగారే.___ అని. ఆయనకి కాలేజీ లెక్చరర్ అవాలని ఆకాంక్ష... కానీ, 

అది నెరవేరలేదు. 

ఇంతలో రాజుగారు పుస్త కాల (పచురణ (పయత్నంలో వెళ్ళి 

పోయారు. 

మాధవికి ఆస్స(తిలో ఒకకొడుకు పుట్రాడు. ఆస్ప తి డాకరు 
లు టరు 

ఆ పిల్లవాడు బతకడని చెప్పారు. మాధవినీ ఆ పిల్రవాడినీ చిత 

నర కి ఆస్పతికి వెళ్ళి చూసివెసూ వుండేవారు. 

మాధవి ఆస్ప(తి నించి ఇంటికి వొచ్చేసింది. ఆ పిల్లవాడి 

ఎత్తుకోవడమే భయం_ అందరికి. అంత అర్భకుడుగా వుండేవాడు. 

వాడికి చిన్న బేసిన్లో సీళ్ళు పోసేవారు షౌ. మాధవికి పిల్లవాడికి పాలి ' 
వ్వడంకూడా చాతకాదు. చిత, షా ఆమెకి దగ్గరుండి "నేర్పించారు 
వేలెడంత వుండడాన ఆపిల్రవాడికి వేలుగాడని "పేరు పెట్టారు, మాధవి 

వాడిని (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ అని పిలిచేది. 

మిశ్ర చాలా (పత్యేక మెన పాపాయి. డాలీ తరువాత మి శ్రీలో నే 

అలాంటి _పత్యేకత చూశారు షొ... చలంగారు నర్వ క్రి అప్పుడప్పుడు 

గుడికి వెడుతూ వుండేవారు. ఒకసారి గుడికి బయశ్లేరుతో 

“గుడికి పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్లాము , వద్దా?” అంది నర కి, 

మిశ్ర నిద పోకపో తే వెంట తీనుకుని వెళ్లాం” అన్నారు 

చలంగారు. 

మి శ్రీ గుడికి వెశ్ళేసమయానికి బలవంతంగా ని(దని ఆపుకుని 

మేలుకుని వుంది. దాంతో. వాళ్ళకి మిశ్రీని తీసుకువెళ్ళక తప్పలేదు, 

ఇంక గుడికి వెళ్ళివొచ్చాక ఆ పాపలో ఎంతమార్చో ఆ కళ్ళలో, 
ఆముఖంలో! 
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మాధవి ఎంత చలాకీయో: ఆ పిల్లవాడ్ని ఎత్తుకుని గొప్పసం 
తోషంతో గంతులు వేసేది. మిశ్రీకి వాడంటే అమితమైన ముద్దు. ఆ 

పిల్లవాడిని తను మోనుకుంటూ చొస్తూవున్నట్టు మిశ్ర పట్టుకుంటే 

మాధవి వాడిని షౌ దగ్గరకి తీసుకుని వొచ్చేది. మిశ్రీ తను వాడికి 

అక్కని అని చెప్పాలని. వాడిని చూపించి “అక్క” అనేడి. అందు 

వల్ల నే వాడికి “అక్కా సాహెబ్” అని ఇంకో పేరు వొచ్చింది. వేలు. 

గాడు అయిదునెలలు వొచ్చేసరికి మాంఛి ఒళ్ళు చేశాడు. తెల్లగా బొద్దుగా 

ముద్దు వొచ్చేవాడు. 

నెలదాటని పసివాడుగా వున్నప్పుడు వేలుగాడు షౌ వాడి 

వుయ్యాల దగ్గరకి వెడితే. “ఎత్తుకో” అన్నట్టు చేతులు చాచేవాడు. భజ 
న్లలోనూ, చదువుకునే వే వేళల్లోనూ. షై పక్కన వాడిని పడుకో చెప్పేది 
మాధవి. భజనముందు ష్ష్ పిల్లలకీ కథలు చెబుతూ వుంటే వాడుకూడా 

“వూ” కొ'పేవాడు, 

అప్పట్లో భజనలో ఆవేళ పాడే ఏ నామావళి (హరేరామో, చం 
= దేఖరో అందరూ చెప్పుకోవాలి. తప్పుచెప్పిన వారికి మార్కులు 

లేవు. సరిగా చెప్పేవారికి మార్కులు వేసేవారు. వేలుగాడికి రెండు 

: వేళ్ళు చూపితే ఒక వేలు పట్టుకునే వాడు. వాడికికూడా మార్కులు వేసే 

వారు షా. అవన్నీ | రియస్గా ఒక పట్టీరాసి. సె'పేది మాధవి. 

చలంగారు మిశ్రీకోసం ఒక చెక్కు బండి చేయించారు. అది 

రధంలాగ వుండేది. మాధవి కే ఎలుగాడ్ని దాంట్లో పడుకో బెట్టుకుని తాడు 

కట్టి లాక్కుని వెళ్ళేది. ఆ అమ్మాయిల్' నచ్చి సంతోషమూ, ఉత్పా 

హమూ పొంగుకుని వొచ్చేవి. నర కి మాధవిని “పిల్ద వాడికోసం నువ్వు 

ఇక్కడే వుండిపో” అని చెప్పేది. కానీ రంగురంగుల జీవితానికి అల 

వాటుపడ్డ మాధవికి వెళ్ళిపోవాలనిపించేది పాపం. కాని అట్లాగే. 
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తమాయించుకుని దగ్గర దగ్గర రమణస్తాన్లో ఏడాదిపాటు వుంది వేలు, 

గాడి కోసం. 

పిల్చవాడు పుట్టిన _కొన్నినెలలకి మామగారు రమణస్థాన్ 

వొచ్చారు. ఆవిడ వేదాంతి, అనుభవజ్ఞురాలు. కానీ అంతటి ఆమె ఓ 

చిన్నపిల్ల మల్లే మాధవి కన్న ఎక్కువ గంతులు వేసేవారు... 

మాధవి మరీ పెంకితనాలు చేసినప్పుడు మామ్మగారు “అట్లా 

చేయకూడ దమ్మా!” అని కొంచెం మందలించే వారు. 

“మీరు చెప్పక్కరలేదు లెండి. షౌ చెబుతుంది” అనేది మాధవి. 

ఒకరోజు పికారులో షాతో “ఇలా అంటోందమ్మా ఆ. 

అమ్మాయి నాతో. ఇక్కడ చేరింది ఎందుకు? తన పరిస్థితిని. తాను 

తెలుసుకో. నక్క ర్లేదా? అమ్మా! నాక్కూడా అప్పుడప్పుడు అహం 

లేస్తూ వుంటుంది. పెద్దదాన్నని చూడకుండా నాఅహాం మీద ఒక్కో 

దెబ్బ వేస్తూ వుండండి" అన్నారు మామ్మగారు. 

మామ్మగారు వాళ్ళవూర్దో అందరికీ ఒకగురువు. ఆమె నమత 

చూసే షౌకి ఎంత ముచ్చట వేసిందో! ఆవిడ నవ్వుతూ షాతో అనే 

వారు “అక్కడ వుంటే నాలోంచి అహం కేస్తుంది. ఆఅహం౦ం అణచు 

కోవడాని కే ఇక్కడికి వొస్తూ వుంటానమ్మా” అని. 

చలంగారు వాళ్ళు అందరూ వరండాలో పడుకునే వారు. మిశ్రీ 

రాతి లేచి ఏడుస్తూ వుంటే చలంగారు వుయా్యాలలో పడుకో బెట్టి 

“భక జీవన పరమ పావన 

'ముక్తిదాయక భువన నాయక” 

అని జోల పాడేవారు. చలంగారు అంత సేపు మేలుకుంటున్నా 

రని, వారిని పడుకోమని చెప్పి అదే లాలిపాట తానుపాడి, మిగ్రీని 
నిద పుచ్చేవారు మామ్మగారు.. 



తికి. సౌరిస్ జీవితం 

మామ్మగారు భజన్లల్లో సాం(పదాయిక గీతాలు, భకి గీతాలు 

అచ్చ తెలుగులో పాడేవారు. అవి ఎంత బాగా వుండేలో ! 

మాధవి ఇక్కడొక. ఏడాదిపాటు వున్నాక ఆమెకి మళ్ళీ తిరిగి 

తన చోటుకి వెళ్ళాలని బుద్ది. పుట్టింది. ఒకరోజు షౌ, మాధవిమాతమే: 

షికారు వెడుతున్నారు. నడుసూ వుండగా మాధవి హఠాత్తుగా వేలు 

గాడ్ని షౌ చేతికి ఇచ్చేసి “ఇప్పటినించీ వీడు సీవాడు. నీ కప్పగించి 

వెళ్ళిపో బోతున్నాను” అంది. 

“ఆవిడ నా చేతికి ఇచ్చింది గనక నేను తప్పకండా పెంచు 

తాను” అన్నారు షౌ. కాని ఆళమంలో ఎవరికీ షౌ ఆ పిల్లవాడ్ని 

"పెంచడం ఇష్టంలేదు. 

తరుపాత వాళ్ళు ఆమెతోనే మాట్లాడి పిల్ల వాడ్ని ఆమె వెంట 

తీసుకుని వెళ్ళేట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విధంగా మాధవి ఆ(శమరతణ 

నించి. కోరి విశాల (పపంచంలో రంగు రంగుల జీవితంలోకి నడిచి 

వెళ్ళిపోయింది. 

మాధవి నిష్క_9మణానంతరంకూడ వేలుగాడు షౌ కలల్లో కని 

పించేవాడు, అక్కడ ఒకటే. ఎడుస్తూవున్నట్లు. ఇక్క డెప్పుడూ గొప్ప 

॥ ఆనందంలో వుండే. పిల్లవాడు. అక్కడ నుఖంగా లేకండా, ఈదురో 

మని వున్నాడని అతన్ని. చూసి వొచ్చిన వారొకరు చెప్పారు షోకి. 

ఈ విధంగా ఆపదలో - వున్నవారు, దుఃఖితులు, వోదార్పుకోసం 

అల్లా డేవారు, ఈ లోకంలో ఎక్కడా దిక్కు అనేది లేని ధీనులు, 

సంఘ బహిష్కతులు, ఎంతమంది స్త్రీలు, తల్లుల్ని వొదిలి వొచ్చిన 

పిల్లలు, ఈళ్వరవిలాసిని షౌ, చలంమహర్షి, మమతామయి నర కి 

గార దగ్గర రక్షణపొంది ఎంత సంతోషంతో వారి జీవితాలలో ఒక 

గొప్ప fulfilment జరిగినట్టు తృప్తి పడ్డారో: 
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తారకంగారు చలంగారికి చిన్నప్పటినించీ స్నేహితులు. ఆయన 

చలంగా రింటికి తరచు వొసూ వుండేవారు. చలంగారు బెజవాడలో 

వున్నప్పుడు ఆయన భార్య సుగుణమ్మతో, కొడుకుతో కలిసి చలం 

గార్ని చూడడానికి వొచ్చారు. 

ఇటీవల కాలంలో మ; దాన్ పౌంతాలకి వొచ్చినప్పుడు ఆయన 

తిరిగి సుగుణమ్మగారితో మనవలో కలిసి చలంగారు వాళ్ళని చూడటా 

నికి వొచ్చారు. ఆయన చలంగారితో మాట్లాడు తూ “నాకు పాపం 

_ ఏమిటో, పుణ్యం ఏమిటో తెలియదు. నేను జీవితం అంతా దేన్ని 

మంచి అనుకున్నానో దేనికి. జంకకుండా దానిని చేసి తీరాను. నా 
ఈశ్వరుడితో నాకు అప్పుడు ఎంత భకి విశ్వాసా లున్నాయో ఇప్పుడూ 

అంతే భకి, అంతవరకే నాకు తెలును, ఇంకేం తెలియదు. అని. 

అన్నారు, 

ఇంకాయన భార్యని చూసూ వుంటే. షౌకి ఆమె ఆయనని 

భర్తగా కాదు ఒక దైవంగా చూసుకుంటోం దనిపించింది. ఆమె 

మాటలోనూ, తీరులోనూ అట్లా కనపడింది. షాకి, మాటల్లొ, ఆమె చని 

పోయిన తరువాత ఆయన ఏమై పోయుంటారో నని కలుచుకున్నప్పు 

డల్లా షాకి ఎంతో బాధగా. అనిపిన్తుంది. 

_చఛలం, “చలం. మి తులు” "రాసిన తరువాత తారకంగారు ఒక . 

సారి అరుణాచలం వొచ్చారు. చలంగారు ఆయనకి ఆయన గురించి 
రాసింది చదివారు. చలం ఆయన చేసిన త్యాగం గురించి రాసింది 

చదువుతున్నప్పుడు ఆయన చిర్నవ్వుతో “1115 all Mere 561119- 
౧655” అన్నారు. అది సహజమే. త్యాగంచేసిన వారికి తాము త్యాగం 

చేశామని తెలియదు. అది తారకంగారిలో వున్న (పత్యేకత. 



4 ౧. హా కస్ జీవితం 

మామ్మగారి రాకతో ( గ్రీరమణస్థానానికి ఆ|శను వాతావరణం 

పట్టింది, ఆవిడ నోటినించి వేదాంత ఛలోక్తులు తళుక్కు మనేవి. 

ఆవిడ ఇంటికొక పెద్దదిక్కయి అందరికీ తలలో నాలుకై నిలిచి 

పోయారు. పసివాళ్ళ ఆటలలో అలకలు తీర్చడం నించి వంటా 

వార్చులో సులువు బలువులు వివరించడం దాకా ఆమి లేని అంశం 

లేదు. అన్నిటిలోనూ తోడ్చడుతూ వుండేది ఆమె చల్లని చెయ్యి. 

ఆ రోజుల్లో ఆం|ధదేశం నాలుగుదిక్కుల నించి పసివారినించి 

పండుముస కలివార' వరకూ చలంగారిపెన వుత్త రాల వర్షం కురిపించే 

వారు. అప్పట్లో రమణా కాాశదుం - పోష్టాఫీనులో టపాలో Ey వంతులు 

చలంగారివే. అవి చలం మహ రి జీవితంలో గొప్పగా వెలిగిన రోజులు. 

. తమ రకంలో వస ంతకునుమాలు పరిదుళిన్తున్న యవ్వనంతో 
నుత్తె క్రి కలల్లో స పోతున్న లోకంలో. అందాలకి కళ్ళు తెరున్తున్న 

యువకులు. స్వచ్చత్వా న్ని (పేమించే యువకులు _ చలంమీద [పేమ 

తో, ఆరాధనతో ఆయన రచనలలోని వేడి, వాడి ఐన నత్యాలకీ,. 

సౌందర్యాలకీ తమ హృదయాల్ని విప్పుకుని చలంమహర్షి సందర్శ 

నార్థం అరుణాచలం వొచ్చే బ్బెవారు. ఇం కెంత మందో లేఖలద్యోరా చలం 

మహర్షి ఆదేశాలను కోరి వాటిని అనుప్పించేవారు. 

కరుణార్షింత మైన చలం "కలల యువకులకి సత్యాన్వేషణ 

పథంలో నడిచేందుకు. వుత రాలద్వ్యారా గొప్ప బలాన్ని ఇచ్చింది. 

చలంమహర్తి ఆ రోజుల్లొ తమ. లేఖల్లో రాసిన (పతి మాట అక్షర 

సత్యాలు. దలం లేఖలు ముఖ్యంగా కరం గేశంర్, వజీర్ రహో శ్మన్, 

(పసాద్, వీరేశలింగం, జలసూ( తం రుకిిణీనాధశాన్రీ, శివం, జానకీ 

రాణి, బి. వి. నరసింహారావు, సంజీవదేవ్, జవహర్, నాగేశ్వరరావు 
.... (వభృతులకి రాసినవి వారు భ్యదపరిచారు. ఆ విధంగా చలం 
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రాసిన వుత్త రాలు ఎందరెందరి దగ్గర వున్నాయో అవన్నీ (పచురిత 

మెతే భకి, వెరాగ్యం, కవిత్వం, తత్వం, సంగీతం, శాస్తం, 

తర్కం .... ఇత్యాది విషయ బాహుళ్యం పై చలం మహర్షి లేఖిని 

నించి సాగిన క్షానసింధువుసీ, ఈళ్వర కరుణా విహారాన్ని చూడవచ్చు. 

కానీ ఆ కలని "ఈశ్వరు డెప్పుడు నిజంచేసారో ! 

చలంగారికోసం వొచ్చిన అభిమానులలో కొందరు సౌరిస్ 

(ఈశ్వరుడి) వె వుకి తిరిగేవారు, మిగిలిన వా రంతా చలంమహర్షి 

చుట్టూరా పెద్ద బృందంగా చేరేవారు. నర్తకి చలంమహర్షి వెంటనే 

“సీడి లాగ వుండేది. కృష్ణారావుగారో, 'అన్ని బృందాలలోని. సందడి 

ఆయన దే. ఇటూ, అటూ సుగంధిత మైన మలయపవనంలా తిరిగేవారు. 

చిత ఏ (గూప్లోనూ ,చేరకుండా అన్ని బృందాలమీద_ విమర్శలు, 

ఛలోక్తులు విసిరేది.__ రేడియోలో (_పత్యక్ష వ్యాఖ్యాతలాగ.. 

చలంమహర్షి ఆశ్రమానికి కొత్తగా వొచ్చినవారికి 2౧0౧16 గా 
feel అయ్యేలా కృష్ణారావుగారు వారికి (పతీవిషయం సాదరంగా వివ 

రించి చెప్పి వారి బెరుకుని పోగొ'ప్టేవారు. వచ్చినవారు తమ అభిరుచు 

లకు అనుగుణంగా ఏదో ఒక బృందంలో చేరి ఆనందంగా కాలాన్ని 

గడిపేవారు. 

నర, కీ చి తల ఆధ్వర్యంలో మొదట్నించీ compound 

నౌకర్ష సమా వేశాలు జరిగేవి. అధ్యక్షురాలు చిత.. ఉపాధ్యక్షురాలు 

నర్శకి. వాళ్ళ కుటుంబాలలో వుండే సుఖదుఃఖాలు మంచిచెడులు ద అన్నే 

= పరామర్శించి అవసర మైన సలహా, సహకారాలు అంద జేసే 

సాయం తాలు 'వూళ్ళోవాళ్ళు కొందరు చిత చుట్టూ వడు 

ముఖ్యంగా సారంగపాణి, గంగాధరం, కందన్, చిన్న రాజు వొచ్చే 

వారు. కిట్టూ వాళ్ళకి చతురో కులని "పేరు పెట్టింది. ఇంక వారందరూ 
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ల్లోకాభిరామాయణం సాగించేవారు. చిత ఆ సమావేశానికి perma- 

ngnt president. ఆ సమాచే శాలు అట్టా కొన్నే ళ్ళు అవిచ్చిన్నంగా 

“కాకా, కిట్టూ, లనే ' రెండు వుద్యవ కాల్లని, బె వై ల్లుదేర దీసి లోకం 

షోదికి వొ దిలిరేది "వత. 'వా్ళిర్షరితో, .విక్కగున్నానో , మర్చిపోతు 

న్నాను. ఇ (గ్రాత్తిగారికి చలంగారి లేఖ 1-2 60y 
a 

ఒకరోజు షిక్షారో ' “కాకాకి, ,అయిచేళ్లు. నిండాయి.. 'ఇక కాకాని 

శనుల్లో వెళ పెట్టాలి" ఆన్నారు షౌ,- .కాకా (కానిక్ (బ్ బోంకయి 

క్రగ్కో బాన-వడేది, అందువల్ల నే_యోగాననాలు వేయించేవారు మె 

క్షాకాా యో గాన్మన్నాల్లు వెయ్యడం చూచి కిట్టూకూడా వ వొచ్చి యోగాస్తనాలు 

చెళ్మ్యుడం మ్రెర్యల్లు... పెట్టింది. కూరలు తరగడం మెద లై న చిన్నచిన్న 
పనులు చేసేవారు కాకా, . కిట్టూ- షౌ ఆదేశం (పకారం. 

. . మొట్టమొదట వాళ్ళిద్దరికి బస్సవరాజుగ్గారి దగ్గర క్లాసులు 'పెట్టిం 

చారు షా, కాస్ చలరగారు: . వాళ్ళికి ఆయన, దగ్గర,. వాళ్ళ నదువ్న 

స్తంత్సృపి, కరంగా లేకపో ' వడంవలన__ షౌ" వాళ్ళి ని అరుణాచలం 

: లోనే వున్న “కన్యకాపర మేళ్లరి స్కూలు"కి పంపించారు. 

కాకా స్కూలుకి వెడుతోంపే" కిట్లూకూడా వెంట వెళ్ళేది. కాకా 
ఒస్కూల్లుల్లో తోటిపిల్లల పలకల్చి పగలకొట్టడం, వాళ్ళని కొట్టడం, 

వ వ్ 

కొరకడం, వాళ్ళు రానుకున్నవి. చెరపడం మొదలై న గటి ఆలరు 
చన కు w శర ఇక 

చెద్తుక్షంతో . టీచర్” చ్చేసే మీలేక కాకావి. కొట్టింది. బీచర్ కొట్టింది 
గనక తాను స్కూలుకి పోనరది కాకా. 

నించి 105 డి గీలఫారన్ హీట్ జగరంకో, 

ఇ్థటీకీ వోచ్చేది..ఇక్ష లాభం వేదన 
శ 

మానిపించి బసవరాజుగారిచేత, చృకష్తాణి 

క 
4 

సొయంగక్రాలు స 

ర్ట 

లం ళల సంతి 

ని టి MR 
కాకా కిటూలగి స్కూలు 

rr ప్ : య. 
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. నరేసిధహారావుగారిచేత్త ఇంటి బెదడ్గీర'। కై కనులు" ఫ్టంచారు షా. వాళ్ళే 

. వీసవ్రరాజ్ఞాగారీ “ద దగ్గర, కొంచెం. ఛయంతో చదుపుకున్నాగాసీ " వాళ్ళకి 

,నీర్గసీరహారావుగారరటే. బొత్రి గా లెక్కలేదు, జ 

|; . కాకా కిట్టూల. అల్లరి "మరీ విపరీతమై పోయంది. 'ఇంక వాళ్ళని 

! అదుపులోకి తేవడానికి * స బి, సి లనే. మూడురకాల శిక్షొవిధానాలు 

అక్షటేలోకే తెచ్చారు. షొ, మాన రు అల్లరిచే స్తే _ వాకు షౌగదిలో నే 
కూచుని వుండాలి. చై టికి రమ్మని పిలిచేవరక్తూ అదీ. హక్రాస్" భక్ష్య, 

అంతకన్నా భరించలేని అల్లరి చేస్తే నర కి పేగద్రట్రో పెశ్టేశేపోరు 

. కొంత సే నిప్పు, అద బి క్రాస్ శిక్ష. హీస్టులుమీరిన 'విళ్ళంబలపు అల్ట 8 

అయితే పాకీ దొడ్డి ముందు నుంచోడం ఆది సి క్ష 1 

నరసింహోరావుగారు చదువు చెప్పతోం పే కాకా, కిట్టూ. "ఆయనని 
కొరికి, గిల్లి, రక్కి, ఏడిపించుతు తినేవారు. ఆయన ఆ మచ్చలన్నీ 
షాకి చూపించేవారు. వాళ్ళు కొడితే ఆయనని దెబ్బ "చేయమసేహీరు 

షా. కానీ' వ వాళ్ళాయనని కొట్టినా, రక్కినా. గిల్రినా, 'కోరికినా. ఆయన 

వాళ్ళనేమీ చే సవారు కాదు, ' nn .. 

కాకా సాధకులు' పుండే 'అనాసకి'' క్రి వెళ్ళీ నానాఅల్లరి నేసి 

చొచ్చేది. ఇంక కాకా వోసోంది అనంగానే రోత్షనుల్ని" చూసీ చెల్లా 

చెదురై,. పారిపోయే మునుల్లాగ, "అంతటి వీరయోధ్యాగణులూో గదులలో 

| దూరి ఈ తలుపులు చేసుకుని “గడియలు పెట్టుకునేవారు. 

' నరసింహారాపు కాకా, కీట్రూల అల్లరిని భరించలేక గోల 'పెపే 

వారు. మొదట్లో ఆయన అనంతపురం దగ్గర స్కూలు టీచర్. 
అ స్కూల్లో ఆ యాభై మంది పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పళేక శరణాగతి 

ఆని ఇక్కడికి వొచ్చినా, కర్మ ఎట్టా తప్పుతుందండీ! “((అవశ్య మను 

ఛోక క వ్యం కృతం కర్మ పభావభంి అన్నారు గీతలో) ఈ ఇద్దరికీ 
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పాఠాలు చెప్పడం కన్నా ఆ యాభై మందికి చెప్పడం చాలా సులువు 

అనేవారు ఆయన. కాకాకి చెప్పినట్టుగా వినాలనే దృష్టి వున్నా ఆ శరీ 

రం రక ౦ defiant గా ఎదురు తిరిగేవి. సరిగ్గా చిత విషయరలో 
ఇలాంటి పరిస్టితుల్నే face చేశారు చలంగారు వొళ్ళు. ఆ పాత అను 

భవం దృష్ట్యా కాకా, కిట్లూల్ని గట్టి మిలిటరీ డిసీస్టీన్ లో పెట్టి నడ 

పాల్సి వొచ్చింది షాకి. షా వాళ్ళని ఏ పనై నా ఇది చెయి అంటే 

చెయ్యాల్సిందే. (పళ్నించేందుకు వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. ఎందుకం టే 

వాళ్ళలోంచి ఆ నెత్తురలా ఎదురు తిరిగేది. అట్లా వొదిలి వేస్తే పిల్లలు 

ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోతారు. ఒకవేళ “స్వేచ్చని ఇచ్చినా ఆ 

స్వేచ్చ ఆ పిల్లలకీ సుఖాన్ని ఇవ్వదు. ఎందుకం శే వాళ్ళు తమని. 

అదుపుల్ పెట్టుకుందామన్నా "పెట్టుకో లేరు. అలాంటప్పుడు మిలిటరీ 

సీప్రీన్ అవసరం. అందుకే జ పద్దతిని అవలంబించి కాకా కిట్టూలని 

నడిపారు షా. 

కాకాది. జాలిగుండె. ఎవరు బాధ పడుతున్నా చూడలేక విలవిల 
లాడేది. కిట్టూకి మృగాలమీద ఎంతదయో! కాకాకి ఎవరూ చెప్పకుం 

'డానే షా కూడా కూడా వుండి ఆమె కేది అవసరమో ఆసేవ చేసే 

అంత పసిపిల్లా దిండు ఎవిధంగా వేస్తె షాకి సుఖంగా దుం ఏ 

“వని ఎలాచేనే షాకి నుఖాన్ని ఇనుందో ఆవిధంగా మెలకువతో గొప్ప 

సేవ చేసేది. అంత చిన్నపిల్లలో ఈ ఆదృష్టి ఎలావొచ్చిందా? అని ఆళ్ళ 

ర్యం వేసేది షాకి. భగవాన్ దగ్గర మస్తాన్ అనే ముసల్మాన్ భకుడు 

ఇట్లాగే భగవాన్ అడగకుండానే ఆయనకి ఏవింధంగా నుఖంగా వుం 

టుందో- ఆయన చెప్పకుండానే తనంతట తనబుద్దికే తోచి ఆవిధంగా 

"సేవలు చేసేవారట. కాకా చేసే సేవని చూస్తూవుంటే అతను జ్ఞాపకం 

వొచ్చేవాడట షాకి. 
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_ మామ్మగారు కొంత (దవ్యాన్ని రమణస్తాన్ కోసమో, రమణ 
స్థానీయుల కోసమో వినియోగించ దలుచుకున్నారు. రమణస్థాన్' డాబా 
మేద చిన్న గది కట్టించాలనే ఆకాంక్ష కలిగిం దామెకి. “మేడమీద గది 
కట్టిసానమా న” అని షోకి చెప్పి, అట్లానే కట్టించారు. ఇదివరకు ఆ 

డాబా వెపు షే చెంకుటిల్లు, అదంతా మేడమీద గదికోసం డాబా చేయిం 

చారు మామ్మగారు. 

ఒకరోజు సాయంగతం షో హారోోనియం. వాయిస్తూ వుండగా 

ఒక రువొచ్చి నమస్కారం పెడుతూ మోకరించి కూచున్నారు. ఆయన 

చెప్పారు తాము గుడిపూడి అనే వూరునించి వొస్తూ వున్నామని. ఆ 

వూళ్ళో తమ గురువు చలంమహర్షికి గట్టి భక్తులనీ వారు చెప్పగా విని 
దర్శనార్థం వొచ్చానని చెప్పారు. 

ఆయన కేదో గట్టి సమస్యవల్ర ఇక్కడికి వొచ్చామని చెప్పారు. 

ఆ సమన్య ఇక్కడికి రావడంతో తీరిపోయి ఆయన వెనక్కి. వెళ్ళిపో 

యారు. ఆయనే (బహ్మయ్యగారు, | 

(బహ్మయ్యగారి గురువే గుడిపూడినివాసి రాయిడి నాగేశ్వరరావు 

గారు. ఆయన దగ్గరకి కురం గేశ్వర్ , నరసింహస్వామి అడపా తడపా 
వెళ్ళి వొచ్చేవారు. ఆయన ఎంతో బాగా పాడతారనీ. ఆయన దగ్గర 
ఎంతో అద్భుతమైన హారో్కోనియం వుందనీ, అడి తప్పకుండా శ్రీం 

మణస్టాన్ లో వుండాల్సింద నీ- వాళ్ళు షాకి చెప్పేవారు. ఆయన పాటని 

మెచ్చుకుంటూ చలంమహర్షికి వుత రాలు రాసేవారు. 

నాగేశ్వరరావుగారికి చలంమహర్షి క్రి వుత్తర (_పత్యుత్త రాలు 

(1961 నించి) చాలా రోజుల్నించి సాగుతున్నాయి. ఇంక ఆ సంవ 
త్సరం ఈశ్వరావతరణకి. నాగేశ్వరరావుగారు ఆయన బృందం రమణ 

స్థాన్కి వొచ్చారు. 1862 ఈళ్వరావతరణో త్సవానికి మళ్లే కాకుండా ఈ 
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మాటు వుత్సవానికి సరిపడా డబ్బు సమకూడి ఈసారి పండుగకి 

ఎంతమందో వొచ్చారు. 

నాగేశ్వరరావుగారు 14వ తేదీన సాయం(తం వొచ్చారు. చలం 

మహర్షి హారోనియం ఆయన చేతికి ఇచ్చారు. ఆరోజు సాయం(తం 

పాడా రాయన, . | 

“నేను సాధనగా ఏం చేయాలండీ” అని షాని అడిగా రాయన. 

“ఏమిటండీ! అంత గొప్ప కంఠం, సంగీతం పెట్టుకుని వేరే 
సాధన ఏం చెయ్యాలి? పాడుతూ వున్నప్పుడు పాట ధ్వనిమీద దృష్టిని 

పెట్టండి" అన్నారు షౌ, 

“9 తరువాత ఆయన ఎప్పు డూ ఒకమాట కూడా మాట్లాడ 

లేదు. ఇప్పటికీ షా పలకరిసే నేగాని ఒక్కమాట కూడా మాట్లాడరు 

రమణస్ట్థాన్లో. ఆయన కురంగేశ్వర్తో నా కిక్కుడ మాట్లాడవలసిన 

అవనరం కనబడట ల్లేదు” అని అన్నారట. 

'ఈక్వరావతరణ నాటి. వుదయం ఆయన హారో్కోనియం మీద 

పాడారు “అరుణాచలా, ఘనీభవానంద తరంగా” అని, చలంమహర్షి 

జీవనకావ్యం " సుధ' లోని చరణాలవి. ఎంత గొప్పగా వుందో: ఇంటీల్రి 
పొది. చేతుల్లో పనులు ఎక్కడి వక్క _డే వొదిలి పెట్టీ పరిగెత్తి 'వొచా చ్భారు 

ఎక్క డి సంచి ఈధ్వని వ వొస్తోందని. 

ఏమిటా కంఠం. ఎంత మాధుర్యమో! ఎంతగొప్ప ధ్వనో: 

అని మెర్ స్టన్ ఎంతగా మెచ్చుకుందో: అప్పటినించీ ఒకవేళ పాట. 

వినడానికి తాను రాలేకపోయినా, నాగేళశ్వురరావుగారి పాటని విన్ని పాడు 

తున్నది ఆయనేనా? అని అడిగేది _మెర్ స్టన్. 

ఆ రోజున ఆందరూ కలిసి గిరి పదక్షీణం వెళ్ళారు. చెన్నె 

లలో నడుస్తున్నారు. సగం: దూరం వొచ్చేసరికి పాల వెన్నెల అరుణా 
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చల పరర్షత౦ం చుట్టూ వెలిగిపోతోంది. అందరికీ ఆ పర్వతాన్ని. ఆ 

వెన్నెట్లో చూసూ 'వుంపే ఎంతానందంగా వుందో: 

చలంమహర్షికి ఈ మారు గిర్మిపదక్షిణం వెళ్ళడం ఇష్టం లెదు. 

నడువలేరు కూడా. “అందువలన నర కి. పిలలు ఇంటో చలంగారికి 

తోడుగా వుండీపోయారు. వ. 
) స్వచ్చ శుభ చం ద జో్యత్సాన్నభిషికు డెన అరుణాచలేళ్వరు 

డిస్ చూసి పరవశించిపోయిన కృషఖ్ణారావుగారు “నాన్న వుంటే ఎంత 

బావుండేదండీ! నాన్న లేకండా, 'నాన్న ఛలోకులు లేకండా (పదక్షి 

ణంలో ఎంత లోటుగా వుందో” అన్నారు షాత్రో, 

' ఇంటికి. తిరిగి, వొచ్చేసరికి, ఒంటరిగా .కూచుని అరుణాచలం 

'వె ప్ప సిర్ని మేష దృక్కు లతో చూస్తున్న చలంమహర్షిని చూసి నాగే 

శ్యారరావుగారు కదిలిపోయారు. “నాన్నగారిని ఒంటరిగా వొదిలి గిరి 

_పదకీణాలకి వెళ్ళొద్దమ్మా' ఎం అన్నారు షౌ తో. 

ఇక ఆగష్టు పదిహేను గడిచి పోయింది. నాగేశ్యరరావుగారు, 

అతిధులు అందరూ వెళ్ళిపోయారు. అప్పటినించీ ' చలంమహర్షికి వుత్న 

రాలు రాస్తూనే పున్నారు నాగేశ్చురరావుగారు. 

a “ఒకటి మట్టుకు నిజం. వారు సాకెత్ అర్థనారీశ్వర రూపంలో 

వున్న--- 'సౌరిస్ ఈశ్వరుడు అనంత జ్ కో త్రీశ్వోర రూపం. నాలో 

అశాంతి. అది అగ్నిగుండం, నాచుట్టూ కాలుస్తూ చితవధచేసి, నా 

మసన్సుల్,. శరీరంలో, అణువణువూ, దహిస్తూ వెంటాడేది- ఆ ఈశ 

రళశక్తే, వారే నాపభువు, నాథుడు, నేను దీనుడ్ని, అభాగ్యుడ్ని, అశాం 

తుడ్నీ. నా ఉచ్చార్షిస నిశ్వాసాలు ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరాలతో ఆ 

_ఈళ్వరుడ్ని నిరంతరమూ, గానంచేస్తూనే : వుంటాయి” _ అంటారు నాగే 

శ్లపరరావుగార్లు శివశకీ క న్వరూలకియైన సౌరిస్ని గూర్చి, 
సము 

(ఆ న... | నా'గే శగరరాపుగారిలేఖ A874) 
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నాగేశ్వరరావుగారి ప్రభావ ంవల్ల “గుడిపూడి” ఈశ్వరుడి “గుడి”గా 

మారింది. ఆ వూళ్ళో అందరి ద్క 'అరుణాచలం వెపు ఫార్రిే నెళర్చ 

కుడి వైపు తిరగడం మొదలుపె ౦ది. ఆ చుట్టుపక్కల వూళ్ళల్లో 
చలంమహర్షి విరాట్ స్యరూపంల వ్యాపించారు. అదే. ఆశ్చర్యం 

నాకు, తెలుగుదేశం వొదిలిపెట్టి వెళ్ళిన “అన్వేషి” చలం ._ “మహర్షి 

చలంిగా తెలుగునాట కోదండరాముడితో బాటు ఇలవేల్పుగా ఇంటింటా. 

పూజా పీఠాల్లో నిలిచి పూజ లందుకుంటున్నారు. . 

చిన్నతనంలో షాకి కల వొచ్చింది. ఆ కలలో ఒక పల్లి 

'పాంతాలవారు చలంమహర్షి పటానికి పూజలుచేస్తూ వున్నట్లుగా కసి 

పించింది. సరిగ్గా అదే జరిగింది గుడిపూడిలో. చలం, సౌరిస్, భగ 

వాన్ల పటాలు, పూజా పీఠాల'పెకి వెక్కి నిరంతరం పూజల నందు. 

కుంటున్నాయి, 

అక్కడే కాదు ఎక్కడో హిమాలయాల్లో కాశీీరసీమలో మారు 

మూల. పల్లెటూళ్ళలో గూడా సౌరిస్కి, భగవాన్ కి పూజలు జరుగు 

తున్నాయి. 

గుడిపూడి అంతా ఈశ్వర నిలయ మయింది కదా! సీ కెందుకు 

నరక మయింది *” 

(సోదరి సాంరాజ్యానికి చలంగారి లేఖ 8_10. 0 

“కం౦॥ గుడిపూడి భక్త కోటికి 

గుడిపాటి "చలంబు “రమణగురుడు” ను “సౌరిస్ 

గుడిలోన వేల్చు లైరట 
నడిపింపగ (బతుకులెల నవ్యపథానన్” 

అని రాశాడు సూ _ గుడిపూడిని చూచి. అది సార్థకమే నని 
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గ్రీరమణస్థానానికి పరిపూర్ణంగా పృరాతనకాలంలోని ఆర్షబుషుల 

ఆ|శమ పరిమళాలు, ధార్మికతా వాల్డభ్యమూ, శాంతిసుధా మాధు 

ర్యమూ దటంగా. పటాయి. (పళయానంతరం (శ్రీరమణస్తాన ధ్వజం 
"టట బె థి 

పై కెగిరింది, 

23 
అరుణాచల రూపేణ 

పరిణామ ముపాగతమ్ 
జోతీర్మయం పరం (బహ్మ . 

జ్ఞానాయ మను కల్పతామ్” 

(కావ్యకంఠ గణపతీముని కృత స్తో తమ్ 

అరుణాచలం జోతిర్లింగం. పరర్షతమే శివపార్వతి స్వరూపం. 

"ఈ క్షేతము నందు అరుణాచల మను పర్వతరూపమున శకీ శ్వ 
రులు వెలిసి, భూమి కంతకు ఆధారకేం(దమై యున్నారు. అట్టి యౌ 

పరతత్త్వ మనేక బూముల కాధారకేండమగు సూర్యతత మును. 
బోలి తేజోలింగతత్వ్వ చుగుచున్నది. అయిన సూర్యునియం దా 

తత్త్వము బాహ్యదృష్టికి గోచర మగుచుండగా ఇక్కడ అంతర్దృష్టి 
కలవారికి పూ(తమే గోచర మగును. అట్టి తత త పముచే (పకాళించు 

ఈ పర్వతములో దిగువభాగము నవకోణములు కలిగి. (శ్రీచకాకార 
మున నుండి శకి భాగమగుచున్నది. మీది భాగమగు శిఖరము లింగా 

కృతియె ఈళ్వరభాగ మగుచున్నది. దీనిని బోలిన పర్వత మింకొకటి 
యెక్కడను లేదని _పకృతికాస్త్రజ్ఞులుసై తము సిద్దాంత పరచిరి, 

మన ఆర్యబుషులు దీని అపురూపపు టాకృతినే గాక, దీని 

యందున్న దివ్యతత్వ్వమునుగూడ (గహించి పూజించిరి... అయినను 
పృష్పాదులచే పూజించువారికి అలవిగాని రూపమైనందున అభిషేకాది. 
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అర్బనలకు వీలగునట్లు కొండదిగువ ఆలయమం దరుణాచల లింగ 

మును అపీతకుచాంబా విిగహమును (పతిష్టించిరి. ఈ పర్వత రూప 

మునకు (పదక్షీణము. సల్పుట కొక బాట కొండచుట్టును నిర్మింప 

బడెను. దాని పొడవుగూడ నవసంజ్ఞాయుత మై తొమ్మిది “మైళ్ళుండును. 

అన్నివిధముల పంచదశీ మహావిద్యను అక్షరముల నిరూపించుచున్న 

దీ కేతతత్యము 

(“నాయని (కావ్యకంఠ గణపతిముని చరత థ్రీ థ్రీ గుంటూరి 

లక్ష్మీకాంతం రచన. పుట. 129) 

తన్న ౦విదో నవయోనితుచ్శకం .. 

శో దరాధర రూపముళని_ 

అర్హ మముష్య వపుర్మదనారే 

రర్దనగేన్ద9 సుకే: తవ గాతమ్. 

(వాళిష్ట గణపతి ముని, 

: 'తం_తకో విదులు తొమ్మిది కోణములు కలిగిన (శ్రీచకమే అరు 

కాచలం అని చెబుతున్నారు. పార్వతీ ! శ్రీచ కరూపమగు ఈ అరుణ 

గిరి యందలి అర్జ్హభాగం- శివశరీరం; అర్హభాగం నీ శరీరం. 

_ ధ్రీసరం "అనే శ్రీచ్యకమే అరుణాచలం. శివచ( కాలు నాలుగు, 

శకి. కిచ్నకాలు ఐదు, మొత్త 0 తొమ్మిది__ ఇదే నవావరణాలు కలిగిన 

(శ్రేచ్యకం. దీనినే ఉమామ' హౌ గర శరీరం అంటారు. 

(కావ్యకంఠుల ల్లో శోకానికి వివరణం) 

'అపణాచలానికి ఇటువంటి (పాధాన్యత వుండడం వల్లనే భగ 

వాన్ గిర పద క్షీణ మంపే (పత్యేక (శద్దను. కనబరిచారు. ఆయన 

అంతేవాసులై న కావ్యకంఠగణపతిముని, సీన్ అటువంటి దృష్టితోనే 

తమ శిష్య శిష్య గణాలకు గిర్మి పదక్షిణా. వైశిష్ట్యాన్ని నిరూపించి. 

తాముకూడా అనేక గిర్మిపదక్షణాలు, చేశారు... 



అరుణాచలం విస్ 

“జీవజాలంలో ఒక్క మనిషే (పకృతినించి వికృతిగా తిరుగు 
తున్నది. (పకృతికి విరుద్దంగా వున్న మనిషి (పకృతికి అనుగుణ్యంగా 

తిరగడం నేర్చుకోవాలి, (పదక్షిణం అంటే అడే, గుడిలో ఈళ్వరుడి 

చుట్టూ (పదక్షిణాలు చేసారు, ఈ అరుణాచలంలో శివుడు శక్తి సమే 

తుడై గిరిరూపంలో నిలిచి వున్నారు కనకే గిరిని చుట్టడం. ఆశే గిరి. 

(పదక్షిణం.” 

("ఈనాటి మాటి (సౌరిస్ మాటలు) సేకరణ, రామానంద) 

భగవాన్ దర్శనం చేసుకొన్న తొలిరోజులలో సౌరిస్ చేసిన 

గిరి పడక్షిణ కధనాన్ని అరుణాచలం పట్ట భావనల్ని. ఆమె మాటల 

లోనే విందాం. 

“గిరి పదక్షిణంకి బైలు దేరాము నేనూ, నాన్నా లోకాన్ని, 

_పజల్ని వెనక విడిచి, ఎదురుగుండా మెలికలు తిరిగి వున్న దోవనే 
చూస్తో నడుస్తున్నాము. ఎటు పోతున్నామో, దానికి అంతమనేది వుందో 

లేదో కూడా ఆలోచించక ఎదురుగుండా చూస్తూ నడుస్తున్నాము. పెద్ద 
జయంటు (Giant) లాగ చతికిల బడివుంది అరుణాచలం. పెద్ద 

రాళ్ళూ, గుట్టలూ, చెట్రగుబుర్హూ, కింద రోడ్డునికూడా feel అవలేదు. 

అట్లా ఆకాశాన్ని చూసో చుట్టూ ఉన్న వి మరిచిపోయి, అదే. మా గోల్ 

(goal) అన్నట్లు చూసో పోతున్నాం, 

ఎన్ని గంటలయిందో! రోడ్డు ఇటూ, అటూ చెట్టు, పక్కన. 

పెద్దపర్వతం తప్ప ఇంకేమీ కనపడవు, వెడుతున్నామా లేక అక్కడే 
నుంచున్నా మేమో? అనిపినుంది, మళ్ళీ మనుషుల్ని (పజల్ని చూసామా 

అని ఆశ్చర్యం వేసింది, Tife అంపే ఇదే. మనుషుల్లో. పున్నాం "అను 

కుంటున్నాం, ఇంతకాలం ఈపర్వతం ఛుట్టూ, ఈదోవనే (పదక్షీణం 

చేస్తున్నా మనిపించింది. ఇట్లా తెరిపిలేకండా ఎన్నో ఏళ్ళనించి, అనం 
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తమైన బాటలో (పయాణం చేస్తున్నట్టుంది. ఇంక ఇంతే బతుకు. ఇట్లా 

నడుసో వుండడమే ఇంక ఏమీలేదని పించింది. చెట్ల గుబుర్హూ. చుట్టూ 

పొలాలూ, అక్కడే నిజంగా, వాస్తవంగా చూశాను. యోగులు wise- 

men, భగవాన్ సత్యం, దేవుడూ "అంటారే ఆది యీపర్యతంలో కన 

పడ్డది. ఏదో ఆ వొంటరితనంలో, ఆడవిలో, ఆ కొండలో. కోనలో 

ఒకజీవం, ఒక శకి, ఊపిరి పీలవడం 188] అయాను. అడావిడి, మను 

షులు అందరూ ఎదురై నారు. (పాణం లేచివొ చ్చింది మూడు గంటల 

ఏకాంతం తరవాత. దుమ్మకొట్టుకొని వున్న మమ్మల్ని వె(రివాళ్ళని 

చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నారు [(పజలు” 

(నవ్యనితాలు (సౌరిన్ కవితలు) రచనాకాలం 1939) 

“నేను పకపక డాబామీద వున్నాం. అరుణాచల పరిసరాల్లో 

వున్న భూమంతా మామేడతో సహా వూగి పోతోంది. అరుణాచలం 

లోంచి ఢాం థాం అని వెద్దళ బ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి... 

అప్పుడు పకపక భయంతో “షా ఇవన్నీ కూలి పోయేట్టున్నాయి. 

చూడు నేలంతా ఎట్టా కదిలి పోతోందో” అంది. అప్పుడు నేను. “ఏం: 

భయం లేదు పకపకా! అరుణాచలం ఈ భూమికి axle (ఇరున్ఫు 

అందుకనే ఏభయమూ అక, రళలేదు. .ఇది కూలి పోదు,. కనక ఈ 

చుట్టూరా ఏవీ కూలీపోవు” అంటున్నాను కల కరిగి పోయింది” 

(ఒకనాటి సౌరిస్ సి జ్నోదంతం) 

ఈ స్వప్నంలో సౌరిస్ అరుణాచల 'పాళస్యాన్ని వివరించడం 

గమనించ వొచ్చును. ఈశ్వర విలాసిని సౌరిస్ గురుదేవుడు భగవాన్ 

అరుణాచలాన్ని భూమికి గేం గా పేర్కొనడం. అరుణాచల వె శ్ 

ష్ల్యాన్ని మరింతగా నిరూపిస్తోంది. 
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“అరుణాచలం చూసోంచే (పప్తంచానికి ఏ సంబంధ్లర లేని 
ఏకతరం. ఆ పరంతం అన్నిటినీ చూస్తూ. వూపి.రి పీలుస్తున్నట్టు అని 

పిస్తుంది. ఏదో తెలియని, మహత తరత్వం వుంది, అరుణా శాచలంలో., 

ఆమో, ఆయనో అంతేకాని కొండ అని పిలవా లనిపించద్భు, -సనాత్షన్న 

కాలం నించి సాక్షిగా నిలిచిన ఈ పర్వతచరణాల నీడలో. ఏన్ని : జీవకా. 

సులు పుట్టాయో, అస్త మించాయో- సృష్టాది నించీ తండి లాగో, 

తల్లి లాగో, సాక్షిగా నిలిచింది. ఎంతమంది దేవతలు బుషులు ఈ. 

కొండ చుట్టూరా నివసిర చారో! అవన్నీ ఈ వాతావరణంలో స్పందిస్తూ 

వుంటాయి. “ఈధూశిలో నడుస్తూ. వుం టేకూడా ఆస్పందనం తెలుస్తుంది. 

(పతీ ఇసుక రేణువుకూడా గొప్ప స్పందనంతో వెలుగుతుంది. ఇట్లాంటి. 

పర్వతం ఎక్కడాలేదు. దీని ముందు హిమాలయాలు "కూడా ఏమీకాదు. 
ఈ విధంగా Vibrations తో శాంతి తి కొండలోంచి emulate కావడం 

ఎక్కడా చూడం.” 

(ఈనాటి మాట (సౌరిస్ మాటలు) సేకరణ. _ - రామానంద) 

భారతదేశంలో ఇం|దకీలా(ది, గోవర్షన గిరి_ _ - _మొదలై న 

చోట్ల పురాతన కాలంలో గిరి పదక్షిణ సం(పదాయం వుండేది కాని 

పూర్వబుషుల కాలంనించి నేటిదాక ఆ సం పదాయం ఒక్క అరుణా 

చలంలోనే, గోవర్టన గిరిలోనే నిల్చివుంది. : 

(శీ) 'రమణస్థానీ య లంతా సౌరిస్తో కలిసి అనేక గిరి పదక్షీ 

కాలు చేశారు. సాధారణంగా వారు ఎండలు ముదురుతున్న కాలంలో 

గిరి పదక్షిణం వెళ్ళినట్టయి తే పాతఃకాలం నాలుగు గంటలకి బయలు 

దేరి గిరిపదక్షిణం చేసేవారు. ఇంటికి తిరిగి వొచ్చేసరికి -పదిగంట. 
లయ్యేది. అందువల్ల భోజనాలు ముందుగా ఏ hote! నించో arrange 

చేసుకునేవారు. సారంగపాణి ఆ భోజనాలు ఆర్డర్ ఇచ్చిన జాగానించి 
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భోజనంతో వొంపెద్దు బండి కదిలిందో లేదో చూచి మరీ ఇంటికి ' 

వొచ్చేవారు. పేదక్షిణం అవగానే అందరూ ఇల్లుచేరాక _ అందరూ 

బంతులు తీర్చి కూచుంటే నర్త కీ వాళ్ళు వొడ్తించేవారు. అందరిలోనూ 

ఎంత వుత్సాహ మో! ఎంత సరదానో: “వ్యకి. త్వం లేని సౌరిస్ చుట్టూరా 

కదిలి కధలై నిలిచిన రోజులలో ఆరోజులు గొప్పభై త్యం విరిసిన 

రోజులు” అంటారు నర క్తి, 

_ అట్టాగే ఆది అన్నామలై లో కాఫీ, 'తిఫిన్లక ముందుగా ఏర్పాటు 

చేసి వుంచేవారు, ఒకప్పుడు. గిరి పదక్షిణ సమయంలో షౌ మాతం 
ఏమీ తినేవారు కారు, తాగేవారు కారు. తతి తి మావాళ్ళు మాతం నర క్రి 

ఇచ్చే. చిరుతిళ్ళు, చెరుకుముక్కలు, చేరుశనగకాయలు, మైసూరు 

పాకులు, మరమరాలు, మురుకులు ఆర గిస్తూ (పదక్షీణం చేసేవారు. 

చలంగారికి నడక కష్టం అవడం వలన వారు జట్కా-లో 

ఎక్కి వొచ్చేవారు. వారితోబాటు పిల్లలూ, నరకి ఆ బండిలో ఎక్కి 

వెళ్ళేవారు. ఒక్కోసారి భోజనం ఇంటిదగ్గరనే తయారు చేనుకుని బం 

డిలో పెట్టి తీనుకు వెళ్ళేవారు. 

- | ఒక్కోసారి. మబ్బుగా వున్నరోజుల్లో మధ్యాహ్నం మూడు, 

నాలుగు గంటల(పాంతంలో. సాయం(తపు భోజనం వెంట తీసుకుని 

-భజనలు చేసూ, కబుర్లు చెబుతూ కోలాహలంగా గిరి పదక్షిణం 

చేసేవారు. . 

డేంజరు మంటపానికి అవతల కొంచెం దూరంగా రోడ్డుకి 
అవతలవై పు పు కొండరాళ్ళ మధ్య ఇనుకలో నుందర మైన జాగా వుంది. 

సాధారణంగా అక్కడ ( కూచుని భజనలు చ్రేశ్సే సేవారు. భోజనాలు రోడ్డుకి 

ఇవతల వున్న తీక్లత | మండపంలో చేసేవారు. 
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మార్గశిర మాసంలో మధ్యాహ్నాలు గిరి పదక్షిణాలకి వెళ్ళేవారు. 
మెల్లిగా నడుచుకుంటూ భజనలు చేసుకుంటూ రా్యాతి ఏ తొమి్మిదిగంట 

లకో నెమ్మదిగా ఇల్లు చేరేవాన్స రమణస్థ్టానీయులు. 

ఒకో[సారి పున్నమినాటి తెల్లవారుజామునో, పౌర్ణమి మరుసటి 

రోజు తెలవారు జామునో. గిరి పదక్షిణానికి వెళ్ళేవారు, తెలవారుగట్ట 

నాలుగు గంటలకి, దాహ్మికాలంలో అరుణాచలేళ్వరునికి క్షీరాభిషేకం 

చేస్తూ వున్నట్లుగా వెలిగిపోయే వె న్నెట్టా గిరిచుట్టడానికి బయలు చేరే 

వారు రమణస్టానీ యలు. 

అరుణాచల సౌందర్యం _పన్ఫుటంగా కనవొచ్చే (పతీ జాగా 

లోనూ ఆగి అలా కొద్ది" సేపు ఆ అందాలను చూసూ నిలిచేవారు 

_ సౌరిస్. మిగిలినవారు కూడా ఆమెతో ఆగిపోయే వారు. 

ఒక్కోసారి పౌర్ణమి ముందు రోజుల లేత వెన్నెల్లో గిరి (పద 

క్షిణానికి వెళ్ళేవారు, కారిక దీపానికి రమణస్థా సీ యులు వెన్నెల్లో గిరి 

(దక్షిణానికి వెళ్ళి. శిఖరాన వెలిగించబడ్డ జ్యోతిని చూస్తూ గిరిని. 

చుస్తేవారు. 

ఒకసారి అమావాస్య వెళ్ళిన రెండు రోజుల తరువాత గిరిపద 

క్షీణానికి వెళ్ళారు. నల్లని చీకట్లు ముసిరినప్పుడు అరుణాచల శిఖరం 

(పక్క తెల్బని వెలుగుతో వెలిగే నేలవంకని చూపి “అరుగో చం్యద 
శేఖరు: లని” చూపారు షా. ఒకసారి సృకకార నెలవంకతో కలిసి 

దర్శన మిచ్చింది- వారికి. 

వీలున్నప్పుడల్లా భజనలు చేస్తూ గిరి పదక్షిణాలకి బయలు శేశే 

వారు రమణస్థానీ యులు. చలంమహర్షి, నర్తకి పిల్లలు బండిలో వొసూ 

వుం పే ఫారిన్ తదితర రమణస్థానీ యులు ముందుకి సాగేవారు. "ఏ 

మండపాల దగ్గరైనా నర్తకి దారిలో తినడానికి + తీసుకు వ వొచ్చినవి 
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అందరికీ పంచి పెట్టేది. అవి తింటూ సీరిస్ చుట్టూ చేరేవారు. రమణ. 
స్టానీయు లరిడరూ' జోక్స్ చేనుకుంటూ, ఏవో కబుర్దు చెప్పుకుంటూ 

ఫోబనం ఓక్ మండపం చగ్గర చేసేవారు, తరువాత 'అక్కకే కూచుని 
కొద్దిసేపు భజనలు చేసి ' పుద్దగుడి లోంచి ఇంటికి తిరిగి వొచ్చే వారు. 
చలంగారు బండీలో రాలేక “పోమెనప్పుడు టాక్సీని మాట్లాడుకునే వారు. 

ఆ విధంగా నెలకోసారన్నా గీర పదక కాలు చేసే నేవారు రమణ 

స్థానీయులు. ee 

- ఓకసారి రమణస్టానీయు. లందరూ పౌర్ణమి రోజున. గిర్మిపదక్షి 

ణం బయలు చేరారు. సాయం(తం భోజనం. “తయారుచేసి బండిలో 

పెట్టాడు. చలం౮గారు; 'నరకి, పిల్లలు బండిలో ఎక్కారు. బండి ముందు 
నడుస్తోంటే మిగిలినవారు వెనకాల నడిచారు. ఇంట్లో పిట్టకూడా మిగల 
కండా అందరూ ఈసారి గిరి పదక్షిణానికి బయలుదేరారు: * 

=. గీర్మిపదకిణం చేసేదారి మలుపు: తిరిగిన తరువాత. ఒకచిన్న 

మంటపం వుంది. రమణస్తా సీయులు ఆమంటపం చెంతనే విస సళ్ళు 

వేసుకుని" ఫలహారాలు చేశారు సాయం(తం నీరెండలో. పళ్చిమాకాళం 
సంధ్య అరుణవర్ల కాంతితో నిండి పోయింది. 

. ఆ వేళ పౌర్ణమి అయినా చం(డోదయం. ఆలస్యంగా. జరిగింది. 

తొందరగా. చీకటి "పడింది. భజన. చేనుకుంటూ. గీరి పదక్షీణం ముగిం 

చారు. కృష్ణారావుగారు.. “మనం ఇట్టా గిరి పదక్షిణం చేస్తూవుం"ే 

ఎంతో బావుందండీ, అప్పు డప్పుడు మనం ఇలాంటి గిరి పదక్షీణాలు 

చేసూవుం పే బావుంటుందండీ” అన్నారు షౌతో. అందువల్లనే గిరి 

దక్షీణాలకి ఆయనని Pre$ident గా నియమించారు షా, 

కిట్టూ పుట్టినరోజు ఎప్పుడూ తారీకుకి జరిగేది కాదు. దాంతో 

భోగినాడు చేశారు. ఆరోజే సాయం(తం పూట గిర్విపదక్షిణం బయలు 

దేరారు రమణస్థాసీ యులు. 
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మధ్యదోవలో అంతా రంగుల బట్టలు కట్టుకుని ఆడవాళ్ళు 

పిల్లలు, మగవాళ్ళు అందరూ చెట్లకింద పొంగల్ వొండు కుంటున్నారు. 

గిరి చుట్రై దారిపక్కంతా ఎంతమందో పొంగల్ వొండుకునేవాళ్ళు. 

మధ్య మధ్యలో “పొంగలో పొంగల్” అని అరుస్తున్నారు. రమణ 
స్థానీయులకి వాళ్ళని చూసే ఎంత సరదా అనిపించిందో. 

ఈసారి రమణస్టానీయులతో మామ్మగారు కూడా గిర్విపదక్షి 
ణంలో వున్నారు. ఆది అన్నామలై వొస్తూవుం పే మామిడి చెట్ల గుబుర్హ 

లోంచి, కొబ్బరి చెట్టి చాటునించి ఎంతో గొప్పగా కనిపిసుంది అరుణా 

చలం. గొప్పఅందాలున్న చోటల్లా షౌ కొంచెంసేపు ఆగి ముందుకి 

నడిచేవారు. మామ్మగారు సరిగ్గా ఆ సౌందర్యానికి అన్వయించే పద్యాన్ని 

చదివేవారు అప్పుడు. ఆమెలో ఎంత వుత్సాహమో! అరుణాచలం 

ముందు తమని తాము మరిచిపోయి పసిపిల్లలాగ, హాయిగా గంతులు 

'వేస్తూ కేరింతలు కొ ట్టేవారు, 

రమణస్థానీయులు ఆవేళ కొంచెం పెందరాశే బయలుదేరడం 

వల్లి మామూలుగా భోజనాలు చేసే చోటికి వెళ్ళేసరికి సాయం(తం 

కాలేదు. కొంచెం ముందుకి వెడితేనేకాని దీపదీపాల వేళ కాదు. అందు 

వలన అందరూ ఇంకా ముందుకి నడిచారు. 

'మామ్మగారు గిరి పదక్షిణం చేస్తూ వెనక వొచ్చేవారి నందరినీ 

పలకరించుకుంటూ ముందుకి వెళ్ళేవారు. కాసేపు ఆగి ముందు వాళ్ళ 
నందరినీ కదిలించి మౌట్టాడి, వెనకవాళ్ళతో. కబుర్భు చెప్పుకుంటూ 

ముందుకి నడిచెవారు. 

మధ్యదోవలో అందరికీ వేరుశనగ కాయలు, అటుకులు మొద 
లెన తినుబండారాలు పంచి పెట్టింది నర్గకి, నూమ్ముగారు అవి ప 
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కుని * స్వర్గద్వారానికి పరుగు పెట్టారు. స్వర్గద్వారంలో దూరి పరి 

గెత్తుకుంటూ. వొచ్చి-_ తమకి నర క్ర ఇచ్చిన తినుబండారాలని “స్వర్గా 

న్నించి (పసాదం తెచ్చాను. తినండి, తినండి 1” అంటూ అందరికీ 

పంచి పెట్టారు. 

"భోజనాలు ఎక్కడ. చెయ్యాలనే [పళ్న వొచ్చింది. సారంగ 
పాణి, గంగాధరం “మనం మరకతశ్యామలాంబ కోవెలకి (పచ్చయ 
మ్మన్. కోవెల) వెడితే అక్కడ నీళ్ళవసతి వుంటుంది. అక్కడికి 

వెడదాం” అన్నారు.. వాళ్ళు ముందు దారి చూపించడానికి వెళ్ళారు. 

మామ్మగారు యోచనలో. పడ్డారు. “ఈ దేళంకాని దేశంలో వూరికంతా 

చివర వుండి ఈ రమణస్తాన్ ఎట్టా నడుస్తోంది ? ఏ తోడూ లేకండా, 

_ ఏ, వస్తువుకి కొరత లేకండా, దేనికి తడుముకోకండా. ఎట్టా నడు 

సోంది ? ఈ గంగాధరం ఎవరు? ఈ సారంగపాణి ఎవరు? వీళ్ళి 

వరూ మీ కులం కాదు, మీ దేళస్టు లంతకన్నా కారు. వాళ్ళు మీ కెక్క 
డక్కడ సహాయం కావాలో కనుక్కుని ఇల్లా తోడుపడడం చూసే 

ఆశ్చరం ' వెసోంది. వాళ్ళకి మీకు సంబంధ మేమిటి? ఏ పనయినా 

తమ పనిగా తీసుకుని మరీ చేస్తారే వీళ్ళు. ఇదంతా చూస్తే ఎంత విచి 

(తంగా వుంటుందో 1 అని "అన్నారామె షాతో. 

అడ్డదోవన మరకత శాామలా౦బ ఆలయానికి బయలు దేరారు 

అందరు. కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి చలంమహర్తి, 4 కృష్ణయ్యగారు 

. నడువలే రనిపించింది. అక్కడొక బయలులో ఒక ఇట్క ఆ(మ 

క * గిర్మిపదక్షిణం వెళ్ళే దోవలో డేంజరు. మండపం దాటాక అతి 

ఇరుకైన గదిలాంటి ద్వార౦ వుంది. దానిలో (పవేశించి బె టికి 
. వొచ్చిననారు అతిసులువుగా స్వర్గానికి పోగలరని జన శుతి. 

1 ఓరుగంటి వెంకట కృష్ణయ్యగారు = భగవాన్ భకులు. 
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వుంది, ఆ పక్కనే ఒక గుడిశ వుంది. వాళ్ళ దగ్గరనించి మంచినీళ్ళు 
తీనుకుని వొచ్చారు నర కి, నరసింహారావు. 

అందరు ఆ బయలులోనే భోజనానికి కూచున్నారు. పెన చం 
(దుడు, పడమట సంధ్య, సంధ్యాకాంతుల వెలుగులో లీనమవుతూ 

చం[దుడు, ఇంక అందరూ చుట్టూతా కూచుని భోజనాలు చేస్తున్నారు. 

మామ్మగారు బృందొవనంలో కృష్ణుడు ఆవుల్ని కాచుకుంటూ, 
మధ్యాహ్న వేళ తన చెలికాం[డతో చల్చులు ఆరగించడం, ఒకరి నం 

ఊళ్ళు ఇంకొకరు తినడం అంతా వర్తిస్తూ ఊరగాయ నంజుకుంటూ 

తింటున్నారు. 

ఆ ఘట్టం భాగవతంలో పోతన పద్యాన్ని స్ఫురింప జేస్తోంది. 

ఇ, 

పీ1 మాటి మాటికి (వేలు మడిచి యూరించుచు. 

నూరుగాయలు తినుచుండు నొక్క 

డొకని కంచములోని దొడిసి చయ్యన మింగి. 

చూడు లేదని నోరుచూపు నొక్క 
డేగు రార్లురి చలు లెలమి బన్నిదమాడి 

కూరొచని కూర్కొని కుడుచు నొక్కు 

డిన్నియు బొరలిచి యిడుచు నెచ్చెలి తన 

మనుచు బం తెనగుండు లాడు నొకడు 

ఆ॥ కృష్ణు జాడు మనుచు గికురించి వడి మోల 

మేలి భక్ష్యురాసి మొసగు నొకడు 
నవ్వు నొకడు సఖుల నవ్వించు నొక్కుడు 

__ ముచ్చటలాడు నొకడు మురియు నొకడు... 
(ధ్రీమదాం(ధ భాగవతం _ దళము స్కంధము) 



శీ 04 సీరిస్ జీవితం 

అలా సరదాగా భోజనాలు ముగించి ముందుకి సాగారు. చలం 

గారి బండి ముందు వెళ్ళి పోయింది. మిగిలినవారు వెనకాల నడుస్తు 

న్నారు. ఇంతలో కృష్ణయ్యగారు ' “నా తాళాలు లేవు, ఎక్కడో పారే 

శాను. ఎక్కడ పడ్డాయో. ఎట్లాగా ? ౩” అనుకున్నారు. మరకత శ్యామ: 

లాంబ ఆలయానికి ముందున్న పచ్చిక బయల్లోనే పడివుంటాయి. 

సాధారణంగా రమణన్హానీయులు గరిపదక్షిణంలో నై కిళ్లు వెంటవుంచు 

కునే వారు. పిల్లలు అలిసిపోయినా, ఇంకే అవసరం వొచ్చినా 

వుంటా యని. చలంగారు ఎక్కే బండిలో చోటు తక్కువ కనక సెకి 

ళ్శకే భోజనం కట్టి తీసుకు వెళ్ళేవారు. 

నరసింహారావు, గంగాధరం తాళాలు వెదకడానికి -సెకిళ్ళమీద 

వెళ్ళారు. మిగిలిన రమణస్థానియు లందరూ ఈశాన్యమఠం వెళ్ళే 

దోవలో వం తెనమీద వాళ్ళకోసం కాచుకు కూచున్నారు. మంచి 

వెన్నెల; ఊరికే కూచోవడం ఎందుకని భజన చేయడం మొదలు 

పెట్టారు. అప్పుడు వాళ్ళకి గుర్తుకి వొచ్చింది మామూలుగా గిరి పదక్షి 

ణంలో భోజనాలు కాగానే భజన చేయడం అలవాటు. ఆ రోజు హడా 
విడిలో భజన చేయడం మరిచిపోయా రని, భజన చేయడం మరిచి 

పోయారు. గనుకే అరుణాచలేశ్వరుడు తాళొల మిషతో భజన చేయించా 

రని అందరూ నవ్వుకున్నారు. 

ఒకసారి పెద్ద హారో్మోనియాన్ని తీసుకు వెళ్ళి గిర్మిపదక్షిణంలో 
“అరుణాచల శివ” పాడాలని రమణస్థానీయు లందరూ సంకల్పించు 
కున్నారు. ఆ ,పదక్షీణంల్ సత్యం, అన్నయ్య, నాగేశరరావుగారు 

మొదలై న వారంతా చేరి రమణస్టానీయులతో కలిసి పెద్ద గుంపుగా 

గిరపదక్షిణం బయలు దేరారు. శెల్చ వారుజామున వెన్నెల్లో. 

అప్పటి కింకా ' హారో్మనియం తీసుకు పోవడానికి ముండే 

ఏర్పాటుచేసిన ఒ ఒం కెద్దుబండి రాలేదు. (పోగ్రాంలో ఎమా(తం తేడా 
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వొచ్చినా చలంగారు చిందులు తొక్కుతారు. అందుకని కృష్ణారావు, 

“శంకరరావు ముందుగానే లేచి అగ్నితీర్ణం దగ్గర వున్న ఒం టెద్దుబండి 

వాడింటికి పరిగెతారు. ఇంతలో చె మవుతోంది. అందరూ బయలుదేరే 

సన్నాహంలో వున్నారు. బండి రావడమే ఆలశ్యం. సమయానికి బండి 

దగ్గర ఎద్దు లేదు. ఆ ఎద్దుకోసం బండివాడు చాలా దూరం వెళ్ళి 
రావాలి. తీరా అతను వెళ్ళి తిరిగి వొచ్చేసరికి ఆలశ్యం అయి చలం 

గారికి చిరాకు పుడుతుందని___ బండివాడికి ఎద్దుని. రమణస్టా నానికి 

తెమ్మని చెప్పి___ బండిని లాక్కొచ్చేశారు శంకరరావు, కృష్ణారావు. 

వాళ్ళు బండిని లాకొని. వొసోంే వెనకాల బండివాడు ఎద్దుని. కోలు 

కొసున్నాడు. 

చలంగారు “బండేది ?” అన్నారు. 

“అదిగో బండి”'అని చూపించారు అప్పుడే వొచ్చిన కృష్ణా 

“ఎద్దేది ౩1” అన్నారు బండివె పు చూసిన చలంగారు. 

“ఇదిగో నే నున్నానుగా” అన్నారు శంకరరావు బండి కాడిని 

భుజాని కెత్తుకుంటూ. 

“అయితే హారోోనియం బండిలో పెట్టయ్యండి”. అన్నారు 

చలంగారు. 

అలాగే వాళ్ళు హార్కోనియంని బండిలో పె'ప్రేశారు, ఇంతలో 

“నేను నొచ్చేశానజ్ఞా” అంటూ వున్నట్లుగా టండి ముందు నిలబడింది 

ఎద్దు. కైమయింది నడవండి అంటూ ముందుకి నడిచారు షా, 

బండిలో హారోోనియాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి మామూలుగా భజనలు 

చేసేచోట పెట్టారు. అక్కడి నించే దిక్కులు మారుమోగేలాగ భజన 

ఆరంభం చేయాలని షౌ అనుకున్నారు. 



108. _సౌఠిన్ జీవితం 

' అసలు మామూలుగా భజన చేసేచోటు అత్యంత సుందర మెనది. 

పై గా ఆవేళ అప్పుడే వొనున్న లేత యెండ అరుణాచలేశ్వరుని 

_మోల వెలిగించిన కర్పూర హారతి కాంతిలా తళతళ లాడుతోంది. 

శిఖరంమీద తెల్లని మబ్బుతునక అరుణాచలానికి పట్టుగొడుగు 

 నటుగా భాసిసోంది. 

రమణస్థా సీయులు ఆవేళ అక్కడ భజన చేస్తూ వుంటే దారిన 

పోయే జనమంతా ఆగి విన్నారు. కొంతమంది భజనలో వొచి చ్చి కూచుని 

విన్నారు. వారందరినీ దయగా చూసూ విన్నారు అరుణాచలేశ్వరులు, 

గి 
Re 

అందరితో బాటుగా. వభాతంకూడా ఆ భజన మాధుర్యానికి 

ముందుకి పోలేక ఆగి వినే వుంటుంది ఆవేళ. షా భజన చేశాక నాగే 

శర్చరరావుగారు చలంమహర్షి మేగ్నమ్ ఓపన్ “సుధ” నించి- “అరుణా 

చలా ఘసీభవా నందతరంగా” అన్న పద్యంతో ఆరంభించి కొన్ని 

గీతాలు పాడారు. 

ఈ (పదక్షిణంలో చలంమహర్షి బండి కుదుపుని భరించలేక 

టాక్సీలో వొచ్చారు. నర,కి అందరికి “జనలు చేస్తూ వుండగా ఫోటోలు 

తీసింది. 

ఒక శివర్యాతికి ఫౌరిస్ స్ రమణస్థాన్నీ చు చూడటానికి దీనా ఆసానా 

అనే ఆమె తమ మి(తీబ్బందంతో తరలి వొచ్చారు. ఆమెకీ హౌరిస్ 
అంపే ఎంతో (పేమ, భక్తి. ఆమెతో బాటు భగవతీ, చంద అనే సింధీ. 

అమ్మాయిలు కుర్షీద్ అనే పార్సీ ఆమె, ఆమె భర ఇందవదన 
శాకూర్_ వొచ్చారు. ఇం(దవదన గుజరాతీయులు, 

ఆవేళ చలంమహర్షి. బృందం గిరి పదక్షిణం వెడుతున్నారు. 

రు దీనా ఆసానా బృందాన్ని “మేము గిరి పదక్షిణం వెడుతున్నాం 

మిరు వొస్తారా” అని అడిగారు. “తప్పకండా వొసాం” అన్నారు 
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వాళ్ళు. ఆరోజే కె. సభా బృందం కూడా వొచ్చారు. అందరూ. కలిసి 

గిరి పదక్షిణం వెళ్ళారు, దీనాఆసానా ఇంట్లో వుండి పోయారు. 

ఠాకూర్ణ కారులో చలంమహర్తి, నర కి, పిల్లలు ఎక్కారు. బూట్ లో 

భోజనాలు పెట్టారు. ఠాకూర్ణ బృందానికి సారిస్తో నడవాలని ఆరాటం 

ఆరోజు (పదక్షిణానికి మండుటెండలో బయలు దేరారు. ఠాకూరు దం 

పతులలో ఒకరు కొద్దిసేపు కారు నడిపితే , రెండవవారు సౌరిస్ వెంట 

నడిచేవారు. వారు వ౦తులు మార్చుకుంటూ గిరి పదక్షిణ౦ ః చేశారు. 

ఇంతలో గౌతమా(శ్రమం వొచ్చింది. అందరూ అక్కడ చల్లని 

చెట్లనీడలో కూచున్నారు. మండుపెండలో పడి నడిచి నడిచి ఆ చెట్ల 

సీడపట్టున చల్లదనం, చెట్ల మీదినించి వీచే చల్లని గాలి. చల్లని షరబత్తు 

తాగిన౦తటి హాయిని గొలిపింది వాళ్ళకి. దీనాఆసానా బృందం తెచ్చిన 

పుచ్చకాయలను _ ముక్కలుకోసి అందరికి పంచి పెట్టింది నర్శకి. 

అంతే కాదు అటుకులు, కొబ్బరి, వేరుశనగప పప్పులు మొదలైన "విరు, 

తిళ్ళని అందరికి పంచింది. 

సాధారణంగా గిర్మిపదక్షిణాల్లో సౌరిస్ కదిలితేనే కాని ఎవరూ 
కదలరు, ఇంట్లో నించై నా ఆమె కదలందీ ఎవరూ కదలరు. కానీ ఆ 

చెట్టనీడనించి ఆమె కదిలినా ఎవరూ కదిలేటట్లు లేరు. ఆవేళ. మండు 

"బండలో నడిచిన వాళ్ళ పాణానికి అంత హోయిగా వుంది ఆ చెట్ల 

నీడన చల్లదనం. చివరికి సౌరిస్ ముందుకి నడిచే సరికి వాళ్ళకి లేచి 

నడవక కప్పింది కాదు. ఆది అన్నామలై వొస్తూ వుంచే భజన చేయ 

డం ఆరంభించారు. మధ్యదోవలోనే చీకటి పడిపోతుం దనిషించింది. 

భోజనాలు చెయ్యాలి చీకటిపడ్డాక భోజనాలు చెయ్యడం కష్ట 

మవుతుంది - మామూలుగా ఎప్పుడూ భోజనాలు చేసే శ్రీచకమండ 

పానికి వెళ్ళడానికి 1116 లేదు. నర్తకి డేంజరు మండపం (పాంతం. 
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లోనే భోజనాలు ముగించడం బావుంటుందని అంది, మంచినీళ్ళు రేవ. 

డానికి బిందె పట్టుకుని వెనక్కి, హ్రొద్రి అన్నామలై వెళ్ళారు సత్యం, 

కృష్ణారావు, 

సూర్యుడు కుంకు తున్నాడు. వెనకాల డేంజరు మండపం 

దర రోడ్డుపక్కన శుభం చేశారు. చీకట్లో భోజనాలు చెయ్యడం 

క ౦ కనుక కారు హెడ్ లై ట్రని ఫోకస్ చేశారు. భోజనాలు ముగిసే 

స కి మసకచీకట్టు పడుతున్నాయి. కృష్ణయ్యగారు నడవలేక పోతోంటే 

ఇం(దవదన రాకూర్ ఆయనని కారులో ఎక్కించుకుని వెళ్ళిపో 

_సౌరిస్ బృందం చీకల్లో నడుసున్నారు. ఆ చీకటి రాతిలో 

(పదక్షీణం ఎంత గొప్పగా 'వుందో ! . అమరులు అరుణాచలేశ్వరుని 

చరణాలకు అర్చన చేస్తూ వున్నట్లు ఆకాళం నించి నక్షతాలు పర్వత 

పాదంలో రాలుతున్నాయి. ఆదృళ్యం ఎంతో గొప్పగా వుండివుంటుందని 

నాకు తోసోంది. సౌరిస్ ఆనాటి విశేషాలను వివరిసోం టి. కె. సభా 

బృందం. అరుణాచల శివ, సాంబసదాశివ పాడడం ఆరంభించారు. 

అందరూ పాడుకుంటూ గిరిచుట్టి ఇల్లు చేరారు. 

షా ఎన్నాళ్ళనించో బక ఆదర్శ గిరి పదక్షిణం చేయాలని 

అనుకునేవారు. ఆదర్శ గిరి| పదక్షిణం అంకే ఏమిటంటే ఓ మబ్బు 

రోజు వుదయం భోజనా లయ్యాక బయలుదేరి దోవలో ఎక్కడ కూచో 

వాలనిపి సే అక్కడ కూచోవడం, ఎంత సేపు ఎక్కడ వుండాలనిపి సే 

అక్కడ వుండి నెమ్మదిగా సాయం(తేం! 6 గంటలకి ఇల్లు చేరు 

కోవడం. 

జగదీష్ గిర్మిపదక్షిణం చేసి ఆది అన్నామలై లో పగలంతా 

గడిపి సాయం తానికి తిరిగి వస్తె బావుంటుందని అన్నారు ఒకసారి. 
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అలాగే తెల్పవారుగట్ట ఇంటిల్లిపాదీ గిరి పదక్షిణం బయలు దేరారు. 

ఈ (పయాణంలో ఆది అన్నామలై లో వండుకోవాలని సరుకులు వెంట 

తీసుకుని వెళ్ళారు. ఈ మారు గిరి పదక్షిణానికి మామ్మగారు, 

ముమ్మడ, నాగమణి, వాళ్ళ చిన్నక్క, సౌరిస్ బృందం, జగదీష్, 

కృష్ణయ్యగారు .... పెద్ద హడావిడిగా బయలు దేరారు. ఆది అన్నా 

మలై స(తం ఆయన వాళ్ళని లోపలికి రానివ్వలేదు. వరండాలోనే 

బొండు కున్నారు. అక్కడ వంట చెయ్యడం నర,కికి, చితకి 
ఎంతో (పయాస అయింది. భోజనాలు అయినాక అందరూ ఆది 

అన్నామలై గుడిలోకి వెళ్ళి అక్కడ అందరూ నేలమీద పడకలు 
వేశారు. కొంతమంది కబుర్దు చెప్పుకుంటూ కూచున్నారు. సాయం(తా 

నికి చిత, నర కి వుప్కా తయారు చేశారు. ఈలోగా సారంగపాణి 

బృందం కూడా వొచ్చారు. ఆందరికీ పెట్టి తినడం అదీ అయ్యేసరికీ 

ఆలస్యం అవుతుంది గనక వుషప్మా పట్టుకు వెళ్ళి మధ్యదోవలో తిని 

ఇంటికి తరలి వొచ్చారు. ఆ రోజు ఆది అన్నామలెైలో ఎంతో 
గొప్పగా వుంది. వంట చేసుకోవడం ఇబ్బంది ఐంది గనక. ఇక 

ముందట గిర్మిపదక్షిణాల్లో దోవలో వంటలు చేసే (వయత్నం విర. 

మించాలని నిశ్చయించారు. చలంగారు, షౌ. (పత్యామ్నాయంగా (తెల్ల 

వారకట్ట భోజనాలు చేయకండా గిర్మిపదక్షిణాలకి బయలుదేరితే) 

ఈళ్వళశయ్యర్ Mobile canteen కి భోజనాలకి అర్జరివ్వాలని నిశ్చ 

యం చేనుకున్నారు! 

మరోసారి శివర్శాతి తెలవారుజామునే గిర్మిపదక్షిణం ఏర్పాటు 
చేనుకున్నారు సౌరిస్ బృందం. ముందుగానే ఈళ్వరయ్యర్కు తొమ్మిది 

గంటలకల్లా భోజనాలు తీనుకు రావాలని ఆర్డ రిచ్చేశారు. 



A410 సౌరి నస్ జీవితం 

ఈ (పదక్షిణంలో ఫౌరిస్ -బృందమేకాక, బోన్నీ, జూలీ, విల్లీ 
(అమెరికన్లు లకీ, కృష, కృష్ణయ్యగారు, ముమ్మడమ్మ, మహతి 

కలిశారు. ముందుగానే ఆది అన్నామలై గుడిలో వసతి ఏర్పాటు చేను 

కోవడంతో అక్కడొక వరండా కేటాయించారు. మెల్టిగా ఆది అన్నా 

మలె గుడి చేరుకున్నారు. అరుణాచలశివతోనహా శవనామావళులన్నీ 
గుళ్ళో భజనలుచేసి వూళ్ళోనించి. భోజనాలు రాగానే ఆ వరండాలో 

' అందరూ బారులు తీర్చి భోజనాలు చేశారు. ఎంత బావుందో ఆనాటి 

గిరిపదక్షిణం. భోజనం కాగానే షా శృతి వెట్టి పట్టుకుని శివుడిమీద 

పార్వతిమీద కృతులు, కీర నలు పాడారు. ఆ మండపంలో ఆ Music 

vibrate అయి, (పతిధ్వనినె సొోంపే ఎంత బావుందో ననిపించిం 

దందరికి. . 

బోన్ని అనే అమ్మాయి షా దగ్గరగా కూచుంది, పాటలు పాడ 

డం అవగానే. ఇద్దరు తమిళ స్త్రీలు హళ్ళముందు కూచుని బియ్యం 

చెరుగు తున్నారు. వాళ్ళలో ఒకామె షాని చూపిస్తూ బోన్నీని “ఆవిడ. 

మీతల్లా: ఏ9 అని అడిగింది తమిళంలో. బోన్నీ " "ఆమె ఏమంటోంది?” 

అని “షాని అడిగింది. “నేను మీతల్లినని అనుకుంటోంది” అన్నారు 

షౌ. బోన్ని కాదని తలవూప బోయింది. కానీ షా జౌనన మన్నారు. 

బోన్ని కొనని తల వూపింది “మీ ఇద్దరి పోలిక చూసి నీకూతురే అను 

కున్నాను” అన్నారు వాళ్ళు షా తో. 

“ఇంకా పెళ్ళి చెయ్యలేదా అమ్మాయికి” అని అడిగారు షాని. 

“లేదు, అవ బోతోంది” అన్నారు షా. 

“కాను, మెడలో తాళి లేదుగా” అన్నదామె. 

షౌ అప్పుడు పమిట నిండుగా కప్పుకుని వున్నారు. లేకపోతే 
వాళ్ళకి ఆమె మెడలోనూ తాళి లేదని తెలిసేదే? సాయం(తం అవ 
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గానే అందరూ కాఫీలు తాగారు. నర కి అందరికీ తినుబండారాలు 

ప సరదాగా పొట్లాలు కట్టి ఇచ్చింది. ఒకొక్క పొట్లాన్ని విప్పుకుని న 

తింటూ, కబుర్లు చెప్పకుంటూ, (పదకిణం ముగించి ఇల్లు చేరారు. 

ఆ రోజుల్లో ఒక స్వామియార్ నిత్యమూ గిరి పదక్షిణం చేసే 

వారు. ఆయనని అందరూ గిరి పదక్షిణం స్వామియాశర్ అనేవారు" 

ఆయన (ప్రదక్షిణం మధ్యలో పంచముఖీ అన్నామలై యార్ దగ్గర 
కూచు నేవారు. ఎందరో ఆయన గురించి తెలుసుకుని ఆయన దగ్గరకు 

చొచ్చి తమ జబ్బులు కుదర్చమని, తమ కష్టాలు పోగొట్టమని ఆయనని 

అడిగేవారు. అలా అడిగిన వారి నందర్నీ ముప్ఫె, నలభై రోజులు వర 

సగా గిరి పడక్షీణం చేయమని పంపించారాయన, ఎన్నెన్ని వూళ్ళనించో 

వొచ్చిన వారంతా రాతి ఒంటిగంట నించి (_(పదక్షీణం చేస్తూ వృండే 

వారు. మూగవాళ్ళు తమకి మాటలు రావాలని అమ్మా ఆమ్మా అను 
కుంటూ గిరిచుప్రేవారు, 'కు౦టివాళ్ళు క(రలు పట్టుకు బయలుదేరే వాళ్ళు 

ఇంక “మురుగన్కి హరోం హరా, అన్నామలై యార్ కి హరోం 

హరా” అంటూ కేకలు వెస్తూ _పడక్షిణం చేసేవారు. 

ఈ సారి షొ బృందం గిరి పదక్షిణంలో ఈ గుంపుల.మధ్య 

నడుసో బయలు దేరారు. చలంగారు, పిల్లలు, తంబి, నర కి, చిట్టూరి. 

అక్ష్మిగారి కారులో కూచున్నారు, 

తెలవారుజామున వెన్నెట్ల్' పండలాది జనం “మురుగన్కి 

హరోం హరా, వేలన్కి హరోం హరా” అను కుంటూ దక్షిణానికి 

వెడుతున్నారు. సౌరిస్తో వున్న కనకమ్మగారు. ఆంజనేయులు, సీతా 

రామస్వామి కుటుంబం అందరూ “హరోం హరా” అనడం మొదలు 

పెట్టారు. | 
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ఆడ పిల్లలు తెల్ల వీరలు కట్టుకుని సన్నజాజులు తలలో పెట్టుకుని 

ఎంతో వుత్సాహంతో వెడుతున్నారు వందలాది జనంతో కలిసి. “ఏకో 

(echo) మండపం దగ్గర అరుణాచలశివ, అపీతకుచాంబ రమణ 

భగవాన్ అని గట్టిగా పిలిచారు షా బృందం, ఆ గిర్మి పదక్షిణం ఎంత 

సరదాగా వుందో 

పంచముఖి అన్నామలై వొచ్చేసరికి ఆస్వామి చలంగార్ని పిలి 
చారు, చలంగారికి ఆయన ముందుకి వెళ్ళేసరికి. మనస్సు అంతా 
(512010) శూన్యము అయిపోయి నట్టుగా అనిపించిం దట. అప్పటినించి 
రమణస్థాన్లో. ఎవరు కనిపించినా స్వామియార్ “ఆయన కులాసాగా 

వున్నారా?” ఆని చలంగారి యోగక్షేమాలు అడిగేవారు. గిరి పదక్షిణం 

స్వామియార్ ఆగిన చోట. వొచ్చే ఈ వందలమంది జనంకోసం వ్యాపా. 

రన్తులు దుకాణాలు పెట్టి డింకులు, సోడాలు, అరటిపళ్ళు అమ్ము 
తున్నారు. షా కాళ్మీరాతో నవ్వుతూ. “మనం కుండలతో మజ్జిగచేసి 

ఇక్కడ, అము్ముదామా?” అన్నారు. “ఆలాగే అమ్ముదా మండి” 

అంది కాశీీరా అమాయికంగా. (పదక్షిణం ముగించి ఇంటికి వొచ్చే 

"సరికి హోటలు నించి, భోజనాలు వొచ్చాయి, అందరూ భోజనాలు 

చేశారు. 

ఒకసారి “చ్చే” వొచ్చినప్పుడు రమణస్థానీ యులు గిరి వదక్షిణం 

బయలు దేకారు. ఆ రోజున పెద్ద గుళ్ళో కుంభాభిషేకం జరుగుతోంది. 
అమ్మవారి కొత విిగహాన్ని (పతిప్టించారు. గిర్మిపదక్షిణం పూరి, చేసి 

గుడికివెళ్ళి ఆ వుత్సవాన్ని చూడాలని షా plan. 

బయలుదేరే ముందు. షౌ “భగవాన్ పూర్ణగర్శిణియైిన మహారాణి 
ఎట్లా నడుస్తుందో. అట్లా నడుస్తూ గిరి పదక్షిణం చేయాలన్నా” రని 
“చౌ తో చెప్పారు. అలా చెప్పారే కానీ ఆ రోజున షా ఎంత వేగంగా 
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నడిచారో: “చే” బాగా వెనకబడి పోయారు. రమణస్టానీయు లంతా 

మూడు బ్యాచెస్గా విడిపోయారు. ఇంక “చే” షాని కలుసుకున్నప్పుడు 

“ఇదేమిటి భగవాన్ మెల్లి గా నడవమని చెప్పారని మ మాతో చెప్పి. నువ్వే 

మిటీ పరుగు ?” అని నవ్వేరు. 

గిరిని చుట్టి రాతి ఏడు గంటలకల్లా ఆలయంలో. వుండాలని 

షౌ అనుకున్నారు. అందువల్ల నే తొందరగా నడిచారేమో! సారంగ 

పాణి, గంగాధరం కూడా ఆ రోజు రమణస్థాసీయులతో కలిసి. "గిరి 

చుటారు. 

అందరూ గిరి చుట్టి ఆలయాన్ని చేరుకున్నారు. ఆరోజు ఆల 

యాన్ని electric lights తో చాలా అందంగా అలంకరించారు. ఒక 

పద్యాన్ని, ఒక (భమరాన్ని electric lights కదలికతో 272౧86 

చేశారు. . 

చలంగారు మె బ్రైక్కూ లేరు, అందుచాత అందరూ పట్టుకుని 

ఆయనని మెట్టు దాటించేశారు. ఆలయ మంతటా ఎంతందంగా లై ట్లు 

పెట్టారో: కొత, గా వొచ్చిన దేవి విగహం చుట్టూ తెరలు క స్టేకారు. 

గంగాధరం పూజార్శతో మాట్లాడి రమణస్తాసీయులని అందులోకి 

తో సని వెంటనే దర్శనం అయ్యేలా చూశారు. 

ఒక గిరి పదక్షిణంలో పెద్దలకన్నా పిల్లల సంఖ్యే అధికంగా 

వుంది. జగదీష్, ఆంజనేయులు, గణపతి (ఈ ముగ్గురూ , యామిజాల, 

పద్మనాభసా్యామిగారి పిల్లలు). సారంగపాణి. పిల్లలు కొంతమంది 

వొచ్చారు. రమణసాన్లో పిల్లలు కాకా, కిట్లూ, మి(శ్రీ .... అందరూ 
కైక గ 0 బి 

పిల్ల లే. ఇంకెంత గోలో!: ఏంత హొడానిడో! ఎంత సందడో!: చలం 

గారి బండి పట్టుకుని పిల లందరూ వరుగులు తీసారు. 
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రమణస్థానీ యులు నిత్యమూ గీరి పదక్షిణాల్లా భజనలు చేసే. 

మండపంలో (శ్రీచకం వుందట. ఈమాటు సొయం(తానికి అక్కడికి 

చేరుకున్నారు. భోజనాలై న తరువాత అందరికీ వడ్డించి నర్శకి వాళ్ళు 

భోజనాలు చేస్తూవుంటే షా వెళ్ళి అక్కడ వంతెనమీద కూచున్నారు. 
తక్కినవాళ్ళు ఎదురుగా వంతెన కటువై పున కూచున్నారు. నారంగ 

పాణి కుమార్తె ఓ చిన్నమ్మాయి. షా చెయ్యి పట్టుకుని కూచుంది. 

మసక వెన్నెట్లో ఆ అమ్మాయి ముఖం షాకి కనబడుతోంది. ఆ 
అమ్మాయి పేరు కమల. “నాకు మీతో గిరి పదక్షిణం చెయ్యాలని ఎంతగా 

అనిపించిందో, నేను పట్టుపట్టి మా నాన్నని అడిగి వొచ్చాను. మీరంటే 

నాకెంతో ఇష్టం” అంటూ “సేవేవో కబుర్లు చెప్పింది. ఆ తరువాత 

అందరూ భజనలు చేసి ఇంటికి పోవ డానికి లేచారు. కమల పిల్లల 

గుంపులో కలిసిపోయింది. 

ఇంటికి రాగానే షా సారం గపాణితో “మీ కమలకి గిరి పద 

క్షికా లంటే చాలా ఇషంట, మీతో పట్టుపట్టి వొచ్చిందట. ఈ మాటు 

నించి ఆ అమ్మాయిని గిర్మిపదక్షిణాలకి తీసుకు రండి” అన్నారు, 

ఆయన వీత రపోయి చూస్తూ ఏమీ అర్థంకాక “కమల ఇంటి 

దగ్గర్నే వుంది. నేను వొచ్చేటప్పుడు “నేను. వసానిని అది చాలా 

ఏడ్చింది. నువ్వు నడవ లేవని చెప్పి తీనుకురాలే”దన్నా రాయన. ఆ 

తరువాత కమల ఒకసారి షాని చూడటానికి వొచ్చి “మీరంపే నాకు 
చాలా ఇష్టం. ఆవేళ నే నెంత గోల పెట్టినా మా నాన్న గిరి (పదక్షి 

జానికి తీనుకురాలే” దని చెప్పి ఎంతో బాధ పడింది. షాకి తనతో 

మాట్లాడిన ఆ. చిన్నమాయి ఇంకెవరా అని ఆశ్చర్యం వేసింది... ఎవ 

రికి “చెప్పినా వాళ్ళు అలాంటి పిల్రసలు ఆవేళ గిరి పక్షిణానికే. రాలే 

దన్నారు. - 
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ఆ రోజులలోనే జనార్దనరావు వొచ్చారు. తొలిసారిగా భార్య 
రాధతో, పిల్లలతో, చెల్లెలు భారతితో కలిసి వొచ్చా రాయన. అంతకి 

మునుపే ఆయన కుటుంవీకులకి షా అంటే చాల భక్షి. జనార్దన్ 

కొత్తగా అరుణాచలాన్ని, షౌని చూడటానికి వొచ్చా రిపుడు. ఆయన 

కుటుంబానికి షాని చూస్తే ఎంత (పేమో! ఆయన భార్య రాధ 
పిల్లలో సహా కొన్నాళ్శిక్కడే వుండి తరువాత వెళ్ళిపోయింది. 

జనార్దనం కుటుంబంలో భార్య భర్త లిద్దరున్నూ విచ్నిత 

వ్యక్తులు. “సంసారం వదిలిపెట్టి మీ దగ్గరకి వొచ్చేస్తొనని . రాధ 
వుత్త రాలు రాస్తుంది. “నాకీ సంసారబంధం ఎందుకమ్మా నన్ను 

రప్పించు కోండి” అని జనార్దనం రాస్తారు. ఇద్దరూ కలిసి వొస్తే 
ఇక్కడే సంసారం తయారవుతుందని గురి ౦చరు “వాళ్ళు. కొన్నాళ్ళు 
జనార్దనం అట్లాగే సంసారాన్ని నెట్టుకుని "వొచ్చారు. చివరికి ఆయన 
సంసారంలో 'పుండలేక రమణస్టాన్కి వొచ్చి కొన్ని నెలలు వుండి 
పోయారు. 

తంనికి జనార్దన్ కి గొప్ప సే స్నెహం కుదిరింది. ఇద్దరూ కలిసి 

ఇళ్లు కట్టుకునే వారు" ఆడుకునే వారు. “సారిస్ జీవితం మొదటిభాగం 

రచనలో ఆయ నెంతగానో సహకరించారు. ఆ రోజుల్లో ఓకె పృ 

సూ __ ఒక వై ప్ర జనార్దన్ కలాలు పట్టుకుని నా నోటినించి ఏమాట 

వొస్తుందా ? అని ఎదురు చూస్తూ వుండేవారు. ఒకొ్కాక్కప్పుడు నవ్వు 

వొచ్చేది. అంత కితం వంటలు తప్ప ఏమీ చెప్పని నేను వాళ్లు చేసిన 

(పళ్నలకి జవాబు చెప్పాల్సి వొచ్చింది. అట్లా వొచ్చాయి 4 “ఈశ్వరో 

కాలు” అంటారు సౌరిస్, రమణస్థాన్లొ గడిపిన కాలాన్ని గురించి 

బెబుతూ. 

+ “ఈళ్వరో కాలు” అలా శ్రీరమణస్థాన్ (పచురణ. 

“శాక్ ముఖతా వెలువడ్డ కొన్ని ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు) 
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“ఆమె మహత్కార్యాలు చేసే మాం్యతికురాలు కాదు. వ్యర్ష 
కరాాచార బద్దురాలు. కాదు. అణిమాది అప్టసిద్ది మాహాతా్యాలను (పద 

కృించేది కాదు. ఆమె జగనా్మాత, ఆనందదాయని. దయామయి. అహం 

అన్నదే లేని స్వానుభవనిష్టయే తపస్సుగా స్వీకరించి తరించిన ధన్యు 

రాలు. హృదయ నై నై ర్మల్యమూ, దె వీ మహత్కా_ంతి _పసారమూ 

ఆమె ముఖ కమలంలో నిరంతరమూ వెలుగు లీనుతూ వుంటాయి, 

(పేమయే ఆమె భూషణం. విభూతి కుంకుమలే తప్ప విలువగు అలం 

కారము లామె ధరింపరు. ధన కాంచన స్పర్శ ఆమెకు అగ్ని స్పర్శా 

సదృశము. ఆమె ఆత్మ నెరిగినది. ఆత్మయే తానై పరమాత్మయె 
యొప్పెడి జీవన్య్ముకురాలు అంటారు ఈశ్వరరాజ్య సంధా(తియెన 

సౌరిస్ని గూర్చి జనార్హనరావుగారు. 

గిర్విపదక్షిణ సప్తాహం అంటే ఏడురోజులు వరసాగ్గా గిర్మిపద 
క్షిణం చేయడం కాదు. 'రమణస్థానీయులు అనుకున్నది ఒకరోజు బయ 

లుదేరి పదక్షిణంలో కొంతదూరం వెళ్ళి అక్కడ మజిలీచేని. భోజ 

నం భజన ముగించి వెనక్కి వచ్చెయ్యడం. మళ్ళీ ఇంకోరోజు ఇంకో 

మజిలీ దాకా వెళ్ళడం వెనక్కి. రావడం. అట్లా ఏడు మజిలీలలో (పద 

: క్షిణాన్ని ముగించాలని, అది నాలుగు మజిలీల వరకే సాగి చతురా 

హంగా ముగిసింది. ఆ నాలుగు మజిలీలు (1) కాట్ల స్వామి ఆ(శమం 

(2) వినాయక గుడి (3) మామిడి తోపు (శీ అడియన్నామలై. 

 చతురాహం - తొలిమబిలీ 

కాట్లసాకమి ఆమం. 

రమణస్తానీ యులు గిరి పదక్షిణ సఫాహోనికి తొలిమజలీ యైన 

కాట్దస్వామి ఆ్యకమానిి వెళ్ళారు. ఈ యా (తలో సౌర్రిస్_ రమణస్టానీ 
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యులేకాక మల్లిక, శివరాం, హనుమంత రెడ్డి, ఇందిరా. లక్షీఢ, జీవన్, 

సత్యం, రాధాకృష్ణ, గంగాధరం, మూడేళ్ళ తంబి, శోభకూడా పాల్ 

న్నారు. ” 

చలంమహర్షి, సౌరిస్ ఒక చెట్టుకింద కూచున్నారు. అందరూ. 

బయల్లేరి వొస్తూ వుండగా అప్పుడే వొచ్చిన వెంకటప్పయ్య బృందం- 

ఈయా(తలో క కలిశారు. వెంకటప్పయ్యగారు హార్ గ్రైనియాన్ని నెత్తి 

మీద పెట్టుకుని కూడా తీసుకుని వొచ్చారు. 

తంబి ఎడుస్తున్నాడని చలంగారు నర కి అతన్ని ఎత్తుకుని. 

చెట్ల మధ్యకి వెళ్ళిపోయారు. పిల్లలంతా అక్కడున్న కొలనులో . ఈత 

లాడడానికి వెళ్ళిపోయారు. అకుడ ఒక పే కోతులు. అందు వలన 

భోజనాలకి రాధాకృష్ణని కాపలా పెట్టారు. ఆ అడవిలో ఎంతబావుందో 

పిల్లల కేరింతలతో పిట్టల కలరవాలతో అడవికి ఒక( పత్యేక మైన 
అందం పట్టింది ఆవేళ. 

అక్కడున్న చిన్న ఇసుక క మైరానంలో భజనలు చేళారు. భోజ 

నాలు చేస్తూవుండగా కోతులు వొస్తే. ఈ యా[తలో పాల్గొన్న యువక 

యోధు అందరూ క(రలు చేతబట్టి వాటిని తరిమేకారు. భోజినా లయి 
నాక చలంగారు వాళ్ళు బండిమీద ఇంటికి వొచ్చేశారు. మిగిలినవారు 

నడిచి ఇల్లు చేరుకున్నారు. 

ద్వితీయ మజిలీ - గణపతి గుడి 

రెండవ మజిలీ చేసినప్పుడు రమణస్థానీయులతో టీచర్ కన 

కమ్మగారు, వెంకటప్పయ్యగారి బృందం పౌల్లొన్నారు. వినాయకుడి 

గుడిదగ్గర అడవిలో అందరూ చేరి ఆకాళం పో రత్తి పోయేలా గం 

తులా గోలలతో మధ్యాహ్నమంకా. గడిపి, మునిమాప్పు వేళకి భజ 

నలు, భోజనాలు ముగించి ఇల్లు చేరుకున్నారు, 
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తృతీయ మజిలీ ౬ ఆమవనం 
(మామిడి తోపు 

ఆ రోజు సౌరిస్కి యాసిడిటీ వొచ్చింది. అయినా గానీ అందరి 

సరదాను చల్గార్భడం ఇష్టంలేక బయలుదేరా రామె. అది ఎండరోజు, 

బయక్ష రే. వేళకి మబ్బు పట్టింది. ఈ యా్యతలో కనకమ్మగారు, రాధా 

పిల్లలు, చం[దశేఖర్, తంబి, జీవన్, జూలీ రమణస్తానీయులతో బాటు 

పాల్గొన్నారు. ఆ ఎండ వేడిని తట్టుకోలేక కనకమగారు తడిబట్టలు 
తలమీద వేనుకుంటూ వొచ్చారు. "ఎండకి తోడు వానచినుకులు పడటం 

మొదలు పెట్టాయి. చలంమహర్షి నడుస్తూ నడుస్తూ నడవలేక పోయారు. 

ఆయన జీవితాన్నే వెలుగులోకి నడిపిన . ఈళ్వరి  సౌరిన్ ఆయనని పట్టు 

కుని నడిపించారు. 

అందరూ మామిడితో పులో చెట్టకింద చేరారు. మామిడి చెట్లకింద 

దుప్పట్లు తగిలించి అంతా జిప్సీ ((వవానుల) కేంప్లా ఎరేంజ్ చేసి 

పసిపిల్హల్ని పక్కలు వేసి పడుకో బెట్టడం ఇత్యాది అత్యవనర కార్య 

కమాన్ని పర్యవేక్షించారు షా. 

కొద్దిసేపటికి ఎండ బాగా ఎక్కువై పిల్చలు తట్టుకో లేకపోత్తూ 
వుంటే. జ౦ంబుకానాలతో ' మామిడిచె ట్రమీద కేనపి (డేర్భాలా కట్టిం 

చారు షా. 

. ఇంతల్లో వాన ముంచుకుని వొచ్చింది. అందరూ గొతమ్మాళ 

మానికి పరుగు తీశారు. అక్కడ చోటు లేదు. "అక్కడొక చిన్న మండ. 

పం వుంటే అక్కడికి వెళ్ళారు. ఆ మండపం ముందంతా ' నున్నం 

కుప్పలు. మండపంలో గబ్బిలాల వాసన. ఎలాగో భోజనా లయ్యా . 

 యనిపించి ఆదరా బాదరాగా ఇంటికి చేరుకున్నా. రందరూ. 
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చతుర్ధ మజిలీ - ఆది అన్నామలై. 
శివరాతికి రమణస్తాసీ యులు కృష్ణారావుగారితో సహా కలిసి 

నాల్గవ మజిలీయైన ఆది అన్నామలె వెళ్ళి వొచ్చారు. 

ఆ తరువాత చలంమహర్షి ఆరోగ్యం బాగా లేకపోవడం వలన 

సపాహాలు మానుకున్నారు. అందువల్లనే అది గిర్మిపదక్షిణ చతురా 
హంగా చరితకి ఎక్కింది. 

“ఇప్పుడు సపైాహాలు మానేశారు నామూలంగానే. నాకు సస్తా 

హాలు పడలేదు, అందుకని అందరూ మానుకున్నారు.” 

(వెంకటప్పయ్యగారికి చలంగారిలేఖ విగ్ర 8 0) 

24 గ 
ఆ రోజులలో షొకి కొంచెం పెత్యం చేసేది. చలంగారు 

పెత్యాంతకం, మాదీఫల రసాయనం ఇచ్చేవారు. ఒకొక్కసారి డోకు 

వెళ్ళిపోయేది షాకి. ఒకరోజు భజన ఆయిన తరువాత ఆమెకి కడు 

పులో పెద్ద తిప్పు వొచ్చింది. సోడా తీసుకు వొచ్చి షౌకి ఇచ్చారు. అది 
తాగినా డోకు ఆగక ఇంటిలోపల తూము దగ్గరకి పరి గెతా రామె. 

"పె వాంతి అయింది. (అప్పట్లో షాకి వాంతి అయితే పొట్టంతా మెలి 

సె నట్టయి లోపలున్న సీగంతా వాంతిగా వొచ్చేసే సద ఈ మారు డోకే 

సి తరువాత ఆమెకీ పొట్ట మెలి పెట్టి నట్టయింది. మళ్ళీ డోకేశారు. ఆ 

డోకులో అరబొన్ను రక్ష ౦ పడింది. పొట్టంతా బరువుగా నొప్పిగా అని 

పించిం దామెకి. అయినా ఆమె వ్ వొచ్చి 'నామూలుగా భజనదగ్గర కూచు . 

న్నారు. అప్పుడు రాజుగారు, మాధవి ఇక్కడే వున్నారు. 

చలంగారు ఆరువై ట కుర్చీలో కూచున్నారు. షాకి వాంతిలో 

రక్కం పడిన సంగతి ఆయనకి చెప్పారు చిత, నర్తకి, ఆయన దిగ. 

జారి పోయారు, 
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“ఎందు కిట్లా రక్సం పడింది షౌ, ఏమవు తుంది?” అని షాని 
ఆడిగారు చలంగారు ఆదుర్దాగా. 

“ఏంలేదు తగ్గిపోతుంది నాన్నా” అన్నారు షా నిశ్చలంగా. ఆ 

మాట వినేసరికి చలంగారికి రోషం వచ్చింది. 

“అన్నీ తగ్గిపోతా యంటావు? అన్నీ ఇట్లాంటి వి వొస్తూం పే 

ఇంకా తగ్గట మేమిటి షౌ అన్నా రాయన. 

మర్నాడు కూడా షాకి పొట్టనొప్పి అలాగే. వుంది. డాక్షర్ని 

పిలిచి చూపించారు చలంగారు. డాక్టరు పొట్టతడి వి చూసి అదీ peptic 

ulcer అనె న్నారు. షౌ తమకి పది హేను రోజుల కొకసారి పుల్లగా డోకు 

వొసోందని చెప్పారు, అప్పుడు అది acidity అని చెప్పి - భోజనంలో 

కారం, పులుపూ పూర్తిగా మానెయ్యాలని వక్క వాడకూడదని అన్నారు 

డాక్టరు. ఆ ఏడాది చిత పూర్తిగా కారం, పులుపూ లేకండా షాకి 
భోజనం ఏర్చాటులు చూనుకుండి. కాని షాకి నాలుగై దు రోజుల కొక 

సారి యాసిడ్ పడుతూనే వుంది. ఎంత మా(తమూ 8 acidity తగ్గలేదు, 

చివరికి కృష్ణారావుగారు తెచ్చిన ఆయుర్వేదం మందుతో, కొంత 

(పకృతి వై వెద్యంతో, ఇప్పుడు టిష్యూ మెడిసిన్స్తో కొంత వేరుళనగ 

పప్పుతో. పాలతో. షౌ &01610/ కొంత తగ్గింది. అంటే అది తాత్యా 

లిక ఉపళమనమే. అది సౌరిస్కి ఈచరిత రచనాకాలం దాకా వొస్తూనే 
వుంది. 

హిందూ మతంలో గొప్ప ఆవతారాలు, సిద్దులు, రుషులు ఎవరు 

గానీ ఈలోకానికి దిగినప్పుడు వాళ్ళు తమని నమ్మిన శిష్యులై నవారి 

| పాపాల్ని, బాధల్నీ, రోగాల్ని, తాము భరించి వారికి ముకి నిసారని, 

ఆబాధల్ని తాము  తమవొంటి మీడికి తీసుకుని. సర శకి. వంతులు 

గనుక తాము ఆబాధల్ని ఏదో ఓరూపంలో, బాధని అనుభవించకండా 
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పడతారని విశ్వాసం. అది సత్యం కూడాను. రామకృష్ణపరమహంస 
Cancer, రమణ భగవాన్ SarC0mM8,  ఆనందమయి సెరాలిసిస్, 

సౌరిస్ యాసిడిటీ, ఇట్లాంటివే. సౌరిస్ నిరంతరమూ (పత్యకా _పత్యక్షా 
లుగా అనంఖ్యాకుల బాధలు _గహిస్తున్నారు. అది యాసిడిటీరూపంలో 

భరిస్తున్నారు. బాధా స్వీకరణ స్థాయిని బట్టి ఆ యాసిడిటీ వుంటుంది. 

ఒకొ, గ్రాక్కసారి తీ_వమెే గది వెలుపలికి కూడా రారు షో. ఆమె 

భోజనమూ మొక్కు బడి తిండే, ఒక పిడికెడు మెతుకులు. అలాంటి. 

ఈళ్వరమూర్తులు బతికేది తిండిమీద కాదుకదా! అయినా వాళ్ళు శరీ 
రాలు కాదు, గానీ ఇది శరీరబంధంలో వున్నప్పటి చరిత గనక ఈ 

వివరణ. 

డాలీ third form ప్యాసయి శలవలకి ఇంటికి వొచ్చింది. 

డాలీ సన్నటి బంగారు తీగలాగ వుండేది. ఎంత పొడుగయిందో ! 
అప్పట్లో రాజుగారి పని సంతకి (సంత (పొంతంలో మ(రిచెట్లు 

న్నాయి) వెళ్ళి మథ్టాకులు కోయడం. ఆయన ఆకులు కోయడానికి 

ఒక కొంకి కర పట్టుకుని వెడితే, డాలీ ఆకులు వేయడానికి ఒక బుట్ట 

పట్టుకుని వెళ్ళేది. 

ఎండాకాలం గడిచి పోయింది. డాలీని మళ్ళీ స్త్రీ సవానంఘంలో 

చేర్పించి 5.5. ఓ. 0. చదివించా లనుకున్నారు వాళ్ళు. 

ఒకరోజు పికార్డో చలంగారు రాజుగార్ని అడిగారు. “ఎందు. 

కట్టా దిగులుగా వున్నారు చెప్పరా ?” అని. ఆయన “ఏమీ లేదండి” 

అంటూనే వున్నారు. చివరికి “ ఈళ్వరుడితో చెప్పుకోండి” అని రాజు 

గార్ని షోని వొదిలి వెళ్ళిపోయారు చలంగారు మిగిలిన వాళ్ళతో కలిసి, 

షా _ విఘ్నేశ్వరాలయం మండపంలో కూచున్నారు. ఆయన నిలబడి 

మెల్లిగా చెప్పా రు. డాలీమీద తనకి చాలా ఇష్టమని. 



422 . . ఫౌరిస్ జీవితం 

“డాలీ ఇంకొ మెనర్, ఆ అమ్మాయి మీద నా కేమీ అధికారం 

లేదు. ఏం చేసినా డాలీ తల్లీ తం(డీ చేయాల్సింది” అన్నారు షా, 

నాకేం తొందర లేదండి” అన్నా రాయన. 
“అయితే రెండేళ్ళాగితే డాలీకి మెనార్టీ తీరుతుంది. అప్పుడు 

మీ ఇష్టం. ఒకరి బాధ్యత లేకండా ఘీ పెళ్ళి EE చేసుకో వొచ్చును” 

అన్నారు షా, 

“అట్లాగే కానివ్వండి. నేను అప్పటిదాకా పెళ్ళికి ఆగుతాను” 

అన్నా రాయన. 

ఈశ్వరుడు డాలీ ఆధ్యాతిగిక జీవితంలో. దిగుతుందని అంటే 
షాకి. సంతోషమే, డాలీయే కాదు: చిన్నవాశ్ళెవరన్నా సంసారం 

తప్పించుకుని ఈ జీవితంలో దిగుతారంటే షాకి చాలా సంతోషం. 

కానీ ఈ జీవితంలో నడవడమం టే చిచ్చులో నిలవడం. షోకి డాలీ 
అంటే అంతులేని జాలి. ఎలా ఈ చిచ్చులో నడునుంది ? అని, చిన్న 
ప్పటి నించి డాలీ యోగినిలాగే. పెరిగింది. డాలీ బాగా చిన్నపిల్ల, 
శ్రద్దగా చదువు కుంటోంది. రాజుగారు ఇంటికి కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి 

_వొస్తూ వుండేవారు. 

" ఇల్లు కట్టుకుని చివరికి అరుణాచలంలోనే స్థిరపడింది మెర సన్. 

ఇక్కడ స్థిరపడి నప్పటినించీ చలంగారితో విరోధించినా భజన క్రీ 

వొచ్చేది, మామూలుగా వున్నప్పుడు. ఎప్పుడో ఒళ్ళు బావుండకపోతే 

తప్ప ఆమె. 'భజనలకి రావడం మానేది కాదు. కానీ చలంగా రింట్లో 

ఒక్క. షాని మినహాయించి అందరికీ మెర్ స్పన్ అంటే తగని ఒళ్ళు 

మంట. షౌ మాతం ఆమెని ' చూడడానికి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవారు. 

ఆమెకి ఒళ్ళు, బాగా లేనప్పుడు కూడా (పల్యేకంగా వెళ్ళి ఆమెని చూచి 
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ఆవిడ ధి ధైర్యం, సాహ హాసం, లోపల బలం గురించి చెబుతూ ఆ 

వయన్సు వొచ్చేసరికి ఆవిడ దారుఢ్యం (Grit) మన కివరికి. వుండదు 

అనేవారు చొడ్విక్ చలంగారితో. 'ఆ మాట మా(తం నిజమే, ఎంత 

దారుఢథ్యమో ఆమెలో. తాను ఆల్లు కట్టుకునే టప్పుడు ఆ ఎనభె భె ఏళ్ళ 

వయస్సు మనిషీ కూలీలో సమానంగా “ఇటుకరాళ్ళు తట్టల్లో మోసేది. 

ఆమెకి ఇరవ వె ఏళ్ళ _కితం నించి క్యాన్సరు వుంది. అది ఎవరికీ తెలి 

యదు, ఆమెకి ఆసంగతి. తెలిసి కూడా _నిమ్మకి సీరెతి, నట్టు నిశ్చ 

లంగా వుండేది. 

ఒకరోజు మెర్స్టన్ బజారులో ఒక టీ దుకాణం దగ్గర కళ్ల 
తిరిగి పడిపోయింది. ఆమె కాలి చిటికిన వేలు వూడి గూడలోంచీ బె టికి 

వొచ్చేసింది. భుజం కూడా fracture అయింది, ఆవిడ ఏ ఏ పరిస్థితిలో 

వుందో చూసేందుకు షా వెళ్ళారు. నర్శకికి లోపల్నించి 'మెర్న్టన్ 
అంపే కోపంగా వున్నా షౌకూడా ఆమెని చూడడానికి వెళ్ళేది. షాకి 

ఎవరిమీద కోపతాపాలు ఏనాడూ లేవు. అవి ఆమెలో ఎంతగా లేవంటే. 

ఎవరినైనా "కేకలు వెయా్యాలం టే కోపాన్ని నటించవలసి వొచ్చేది. 

ఇప్పటికీ అంతే, 

మెర్స్టన్ పరిస్టితి ఎలా వుందో చూసేందుకు. షా వెళ్ళేసరికి 

మెర్స్టన్ మేడమెట్ల మీదనించి కిందికి దిగి వొసోంది నవ్వుతో. వేం 

తాళశ్చర్యపోయారో 1 షా, . 
| “ఇదేమిటి? నీకు దెబ్బలు తగిలాయటగా ? మంచంమీద వుంటా 

వనుకున్నాను” అన్నారు పొ. 

“Itis nothing dear” అని షా భుజంమీద త తట్టి షొ వాళ్ళని 

డైనింగ్ టేబిల్ దగ్గరకి. తీనుకునిపోయి కులాసాగా కమిర్దు చెప్పుతో. 

భోజనం చేసింది, 
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ఇంకోసారి షౌ మెర్స్టన్ని చూడడానికి వెళ్ళారు. అప్పుడామె 
“నేను (ఫి ఫాన్ఫునించి కొన్ని 'ఇంజక్షన్లు తెప్పించు కున్నాను. లోకల్ 

_నర్పులచేత ఇంజక్షన్లు చేయించుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. నర కికి 

ఇంజక్షన్ చేయడం వొచ్చుకదా! వారాని కోసారి నర్శకి వొచ్చి ఇంజ 

కన్ ఇస్తే బావుండును అన్నారు షాతో. 

అంతకి మునుపు ఇంట్లో ఎవరికి ఇంజకన్ ఇవార్రల్సి వొచ్చినా 

షౌయే ఇచ్చేవారు. నర. కికూడా. నేర్చుకుంది కాని నర్శకికి ఇంట్లో 
పనులు. అదీగాక ఆవిడం పే తగని ఒళ్ళు మంట. చివరికి తాను చెప్పినా 

నర్శకి వొస్తుండో రాదోనని షౌకి సంశయం. దాంతో నర కికీ బోలెడు 

పనులనీ నర్త క్రిక్రి తీరుబడి దొరక్కపోతే తామే వొచ్చి ఇంజక్షన్ ఇసా 

“మని షా మెర్స్టన్కి చెప్పారు. కాని షా అడగగానే నర్తకి తాను వెళ్ళి 
మెర్ స్టన్ కి వారానికో Injection ఇవ్వడానికి ఒప్పుకొంది. 

మెర్ స్టన్ ఎంతో గొప్ప ఇంటలిజెంట్ పెర్ సన్ (మేధావి). 

ఎంత అనుభవళాలో! గొప్ప కాన్వర్ సేష నలిష్టు (సంభాషణాచతురు, 

షాకి కొంత మందిలో వెలుగు కనబడు తుంది (ఈళ్వరకాంత్సి. ఆ 

వెలుగువున్న వా రెలాంటి వారైనా ఆమెకి సన్నిహితులే, ఆ వెలుగు 

.. (పకృతిలో అంతటా వుంది. కానీ అది మనుషులలో చాలా అరుదు. 

వాళ్ళల్లోని వెలుగు చుట్టూ చిక్కని మాయకమ్మి. వుంటుంది. కొద్దిమం 

దిలో 'మా(తమే. ఆ వెలుగు వున్నట్లు తెలుస్తుంది. ' అలాంటి కొర్జిమం 

దిలో షౌదృష్టిలో మెర్ స్టన్ ఒకరు. అందుకే ఆమెని చూడడానికీ అప్పు 

డప్పుడు వెళ్ళే వారు. | 

తరచు షౌ తనగదిలో వున్నప్పుడు ఒకకంఠం. విన బడు తుం 

డేది. ఆ మాటలు ఆ. కంఠం ఎంత సరదాగా వుండేవో! ఆ నవు 

వింటూ వుంపే ఎంత హాయనిపించేదో! షౌ కొన్ని నెలల తరువాత 
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ఆయనని చూడటం జరిగింది. ఆయన చాలా పొడుగు. యూరోపియన్ 
హైట్. ఆయన మాటలెంత సరదా అయినవోః: ఇంక చలంగారికి 

ఆయనం పే ఎంత పేమో! ఆయనే జమ్మలమడక నుుబహ్మణ్యం. ఏ 

(బాహ్మణకన్య తమకి వుత్త రం రాసినా, ఆమె సుబహ్మణ్యంని 

పెళ్ళి చేసుకుం కు బావుండు  ననుకునే వారు చలం. కానీ ఎవరు కుదర 
లేదు. 5 

చివరికి ఆయనే ఒకమ్మాయిని పెళ్ళి చేనుకుని ఇక్కడికి 

వొచ్చారు. ఆ అమ్మాయిపేరు శ్రీవళ్ళి. ఇద్దరూ కలిసి ఎంత సరదాగా 

వుంటారో! ఆ అమ్మాయి ఎంత బాగా పాడుతుందో: 

అసలు రమణస్తాన్లో జరిగే ముఖ్యమైన వుత్సవాలన్నీ మ ముందు 

ఈశ్వరుడు చెప్పి చేయిసూ వుండేవారు. చెయ్యడానికి ఇంట్లో వారికి 

ఇష్టం లేకపోయినా (Aug 15) ఈశ్వరావతరణా, భగవాన్. “జయంతీ 

చెప్పి మరీ చేయించేవారు. 

ఒకసారి జయంతికి ఇంట్లో వాళ్ళు జాగా విసుక్కొాన్నారు. 

“ఇవన్నీ మీ కోసమే చేయిసున్నాను, నా గురువు వుత్సవాలు కనుక 

నేను చేయిస్తున్నాను. ఇంక చేయా? ల్సిన అవసరం నాకు లేదు కనుక 

నేను మానేసు కుంటున్నాను” ఆన్నారు. షె. కృష్ణారావుగారు దిగాలుగా 

తల వొంచుకున్నారు. . 

“ఎందు కండి?” అని అడిగారు షా, ఆయనేమీ వ మాట్టాడ లేదు. 

“ఈ చేయించే దంతా మీ అందరి కోసమే చేయిన్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను 

ఇంకమీద చేయించ బోవట్లేదు” అన్నారు షొ. అప్పుడు “అదేమి 

టండీ. మే మంతా వున్నాం. మీరు చేయించక పోయినా మే మంతా 

చేసాం” అని సుబహ్మణ్యం, కృష్ణారావుగారు హామీ ఇచ్చారు. ఉత్స 

వం వొసోం డనగా అందరికంటే ముందు సు బహ్మణ్యానికి వుత్న 
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రం రాయించేది డాలీ. ఆయన పొడుగు గనక నిచ్చెన పని లేకండా ఏ 

అలంకరతై నా పందిట్లో ఆయనే కటియ్య వొచ్చని. ఆ విధంగానే 

కొన్నేళ్ళ 4 వొచ్చా రాయన. చివరిసారి "తమ కుమారెతో వొచ్చారు. ఆ 

కుమారెకి సౌరిన్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఆ తరువాత మళ్ళీ రాలేదు, 
కాసీ కృష్ణారావుగారు మాతం మాట ఇచ్చినందున ఇప్పటివరకూ నిలుపు 

కుంటూనే" వున్నారు అనివార్య కారణాలవలన తప్ప. 

చలంగారు. వాళ్ళంతా ఏలున్నప్పుడల్లా పెద్దగుడికి వెడుతూ 

వుండేవారు. ఈసారి రాజుగారి పుట్టిన రోజు నాడు “నువ్వూ వొస్తావా 

షా?” అని అడిగారు చలంగారు. “సరే” అని బయలుదేరారు షా. 

చ్చి తగూడా వొచ్చింది. ఎక్కడికయినా షౌ తమతో రావాలని చలం 
గారి పట్టు. . 

గడికివెళ్ళి గర్భగుడిలోకి (పవేశించా రందరు. షా ముఖమండ 
పంలో కూచున్నారు. గర్భగుడి లోవలినించి under currents పెద్ద 

బంగారుత రంగాలుగా షా వెపు ఎంతో వేగంగా వొచ్చాయి. ఆ నంగళతి 

షాకే, అనుభూతం. అప్పటినించి అక్కడ కూచోవడం ఆమెకి ఎంకో 
ఇష్టం. 

నరు కి ఎన్నోరకాల (వసాదాలు కొన్నది. ఆరోజు ఇంటికి. 

F తిరిగి వొచ్చాక. అందరూ |పసా సాదాలే' తిన్నారు, అప్పటినించే షా పెద్ద 

. గుడికి పికారుగా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి రావడం ఆరంభ మయ్యింది. 

బి. నరసింహయ్య కుటుంబంతో సహా భగవాన్ ఆ(శమానికీ 

వొచ్చారు. అక్క డనించి చలంగార్ని చూడటానికి వొచ్చారు. తరువాత, 

సాయం(తం భజనకి. వొచ్చారు. భజనలో కూచున్నప్పుడు ఆయన 

భార్య సుక్లీలమ శకి కొంత నేప షాని * చూసూ వుం పే గోడ తప్ప. షౌ 

"ఆకారం కనిపించలే దట. కొంతసే పటికీ తమ గురువుగారు షాలో 

నించి కనబడ్డా రట. మరునాడు అమె. షౌ దగ్గరకి వొచ్చేసింది. ఆమెకి 
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రెండేళ్ళ పసిపిల్ల. ఆమె ఒళ్ళు తెలియని స్థితికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ 
పిల్ల పాలు తాగుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా ఆమెకి ఒళ్ళు తెలియట్లేదు, 

షాని వీడవలేకండా ఐపోయా రామె. ఇంక వూరికి కూడా షాని వీడవ 

లేక విడవలేక విడిచి వెళ్ళా రామె. 

అరుణాచలం నించి వెళ్ళిపోయిన తరువాత కూడా అడే స్థితిలో 

వుండిపోయా రామె. ఆమె తనకి షా కనబడి ఏవో మాటలాడు తున్నా 

రని వుత్త రాలు. రాసేవారు... సంసారంలో వుండి అన్నిపనులూ చేసు, 

కుంటూ, భర్త ని చేవించుకుంటూ వుండికూడా ఆమె ఎమి పట్టని 

స్థితిలో వుండి పోతున్నారు. ఒక్కాక్కప్పుడు ఆ స్థితిని తట్టుకో లేక 

సీరన పడిపోయి జబ్బు చేస్తూ వుంటుంది, అప్పుడు ఆమె షాకి రాసి. 

విభూతి తెప్పించుకుంటారు. తరచు వొచ్చి ఆ(శమంలో దిగినా, 

ఆమె, ఆమె భర్త, పిల్లలు, షాౌతో కొన్నిగంటలు గడిపి మరీ వెడతారు, 

డాలీ స్కూల్లో వుండలేనని ఇంటికి వొచ్చేసింది. వ వేట్గా 

మెటిక్ కి పంపాలని కృష్టారావుగారి దగ్గర tution క పెట్టారు షా 

ఒకరోజు రాజుగారు " “నా సంగతేం చెబుతారు ? నాకు డాలీని 

ఇప్పుడే పెళ్ళిచేనుకో వాలని వుంది” అని అన్నారు షౌతో, 

“నాదే ముంది? ఆ అమ్మాయి మీద నాకేం అధికారం లేదు. 
తల్లి వుంది. తండి హై హైదరాబాదులో వున్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడు 

కోండి” అన్నారు షా 

రాజుగారు ఏదో మాటాడుతోం కే చలంగారు “ఇవన్నీ ఎందుకు? 

డాలీ విషయం ఈళ్వరుడు చూడొద్దా ఇ” అన్నారు. 

అస్య ద్ర. డాలీ సీ మెనారిటీ తీరేదాకా ఆగుతావా ? ఇప్పుడే పెళ్ళి 

చేసుకుంటావా ?” అని  డాలీని అడిగారు షౌ. . 

“ఇప్పుడే పెళ్ళి చేసుకుంటాను” అంది డాలీ. 
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సరే మీనాన్న. అనుమకికోసం అతనికి వు_త తరం రాయి 

అన్నారు షా + 

డాలీ మారుమాట శేకండా తండి చిరునామాని రాజుగారికి 

ఇచ్చింది. రాజుగారు హైదరాబాదు వెళ్ళి శ్రీని కలునుకుని పెళ్ళి విష 
యం మాటాడుకుని వొచ్చారు. శ్రీ డాలీ వివాహానికి ఒప్పుకున్నారు. 

రాజుగారు తిరిగి తిరువన్నామలై ఒచ్చేశారు. 

అరి డీపోత్సవ సమయం. షౌకి తెలుసు డాలీ ఒక ఏడాదిపాటు 

వెళ్ళిచేనుకోకండా ఆగితే వెలుగుదోవన నడిచేదని. కాని కర్మగతి. 

నెవరు తప్పించగలరు? బలీయసి కేవల మీశ్వరాజ్ఞ. 

రాజుగారు. “నేను పెళ్ళికడ చేనుకోను. “తిరుపతిలో చేసుకుం 

టాను” అన్నారు. షా చితని పిలిచి “నీ క్రిష్టమేనా? "అని అడిగారు. 

చిత మననులో ఏముందో గానీ మాట్లాడలేదు. “నువ్వు వెళ్ళి తిరుపతి 

లో పెళ్ళి చేసేసి రేపుర్మాతి తొమ్మిది. గంటలకల్లా. ఇంటికి తిరిగి 

రావాలి” అన్నారు షా. 

అప్పుడు మామ్మగారు, జిన్నూరునించి వొచ్చిన రాజులూ అంతా 

ఇక్కడే వున్నారు. రాజుగారు తాము వెళ్ళడానికి అన్నిఎర్పాట్టు చేను 

కుంటున్నారు. 

ఆ సాయం(తం రమజస్టానీ యులు, షా షికారు బయలుదేరారు, 

వాళ్ళు బయటికి వొ చ్చేసరికి పి పొడుగు లాగు చొక్కా వేనుకుని చింత 

చెట్టు దగ్గర ఎవరో నించుని వున్నారు, ఆయనే లలితం బాబాయి. 
అయన చలంగారిని చూసి “గురున్నానా, అన్నయా” అన్నారు. 

“ఏవరు నువ్వు మంగారాం?” అన్నారు చలంగారు. మంగారాం 

అయితే. అచ్చతెనుగులో * “గురున్నానా?' ” అని ఎందుకు అడుగుతాడని 

ఒకే నవ్వు వొచ్చింది షోకి, . అదీగాక మంగారాం ఎప్పుడో చచ్చి 

పోయాడు. 
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“నే నన్నయ్యాః నేను గురు లేనా” అన్నారు లలితం బాధగా. 
మళ్ళీ “నువ్వు మంగారాం వా?” అని అడిగారు చలం. చివ 

రికి నేను లలితాన్ని గుర్తు లేనా నేను? అన్నారు. ఆయన. 

“ఓ నువార్ష” అన్నారు చలంగారు. 

దీపోత్సవానికి రమణసగ్జాన్ వెనకాలంతా పెద్ద పాకలు వేశారు. 

పికారులో రమణస్థానీయు లంతా. చలంగారి చుట్టూరా చేరి నడును 

న్నారు. . 

“వీళ్ళంతా ఎవరన్న య్యా?” అన్నారు లలితం. 

“మేమంతా ఆయన సంతానం” అన్నారు మామ్మగారు. 

ఆ రాతి భజనలో లలితం పాడారు. షా ఆయనకి  హార్మోని 

యం: వాయించారు. మరుసటి రోజు లలితం తాము వెడుతున్నా మని 

చెప్పారు. అప్పుడు షౌ “పిన్నిని పిల్లల్ని ఈమాటు సీవెంట తీసుకుని 

రా” అన్నారు. కానీ లలితం మళ్ళీ ఎన్నడూ రాలేదు. పిన్ని మాతం" 

వొచ్చింది. . 

మరుసటి రోజు జ్యరంతో వున్న చంటి బిడ్డ మిశ్రీని. ఇక్కడే 

వొదిలి పెట్టి చిత డాలీ, రాజుగారితో కలిసి తిరుపతి వెళ్ళిపోయింది. 

చిత డాలీ పెళ్ళి దగ్గరుండి జరిపించి, మో చె ప్పినట్టుగా .. ఆక్షరాలా 

రాతి తొమిిదిగంటలకల్లా రమణస్తాన్ చేరుకొంది. “డాలీ, రాజుగారు 

అటునిం చటు తెలుగుదేళం వెళ్ళి పోయారు. చ్మితని తమతో రమ్మని 

రాజుగా రెంతో. బలవంతం చెళారట. “నేను ఈళ్వరుడికి మాట 
ఇచ్చాను. నేను వెనక్కి. వెళ్ళాలి” అని చెప్పి చిత తిరిగి వొచ్చే 
సింది. 

నర కికి డాలీ వివాహం. పెద్ద shock. . డాలీ అందర్నీ అలా 

వొదిలి పెట్టి వెడుతుందని వూహించ లేకపోయింది. నర్తకి చాలా 
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_వేమగా వంచింది డాలీని. ఒక్క క్షణం కూడా తమని బొదిలి పెట్టి 

వుండ లేని డాలీ ఈ విధంగా వెళ్ళిపోయే టప్పటికి, నర కి ఏమయి 

పోయిందో? కానీ షొ ఆమెకి నిలబడే శక్తి నిచ్చారు. నర కి చలంగారు 

ఒకటే గొడవ. 

“డాలీ ఎందు కట్టా విడిచి వెళ్ళింది” అని, 

_ “మంచి పని జరీగింది. డాలీ తన భవిష్యత్తుని తాను చూసు 

కుంది. అంతకన్నా ఏం చెస్తుంది, ఇక్కడ నించి వెళ్ళలేక ఆయనని 

వొదలలేక $tr[Uggle అయి చివరికి ఆయనతో వెళ్ళడానికే నిశ్చ 

. యించు కొంది” అనుకున్నారు షా. 

FF చుట్టుపక్కల వున్న చలంగారి స్నేహితులకి రమణస్థాన్ లో 

జరిగే పను లేవీ కిట్టవు. ఇక్కడ పెరిగిన పిల్లల్ని చూపించి “వాళ్ళ 

భవిష్య తేమిటి?” అని చలంగార్ని పట్టుకుని “అడిగే వారు. డాలీ పెళ్ళి 

కాగానే అందరూ “వలం వూరికే పైకి ఏమి పట్టనట్టుంటాడు. సమ 

యం వొచ్చేసరికి సముచిత మైనచే చేస్తాడు” అని “ఆశ్చర్యపోయారు. 

కానీ ఇదంతా చేయించేది షా షా ద్వారా రమణస్థాన్లో అన్ని. 

టినీ నడిపేది ఈశ్వరుడు. ఆ అదృళ్య హస్తవిలానం అగపడక అం 

దరూ మంచై నా, చెడైనా చలమే చేశారు అనుకునే వారు, ఆ విధంగా 

ఏం జరిగినా చలంగారి పెన అది పతిఫలించేది: 

షా 'మెర్స్టన్ని చూడడానికి వెళ్ళి నప్పుడు “డాలీ వెళ్ళిపోవడం 

నీకేం ఆశ్చర్యం "అనిపించలేదా? ఏ, దవా లేకండా వెనక్కి చూడ 

కండా వెళ్ళిపోయిందా?” ఆని అడిగింది షౌని ఆమె, 

“ఊ” అన్నారు షూ 

“నువ్వు కూడా struggle అయ్యావు కదూ” అంది మెర్ 

సన్. జబ 
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“ తప్పకుండా struggle అయ్యాను. అది చాలా బాధాకరమైన 

సంగతే” అన్నారు షా. 

అప్పుడు మెర్ స్టన్ “రేప కాకాతో ఇదే విషయం face 

చేయాల్సి వొస్తే చేసావా?” అని అడిగింది. 

“ఓ, తప్పకుండా చేసాను” అన్నారు షౌ. ఆ విధంగానే తరు 

వాత కాలంలో {268 చేశారు కూడాను. 

రాజుగారు హైదరాబాదు నించి వొచ్చేటప్పుడు ఆయన వెంట 

సత్యవతి, ఆమె కొడుకు మే హీష్తో కలిసి వొచ్చారు. ఆమె ఇంతకి 

ముందు చలంగారికి వుత్తరాలు రాస్తూ వుండేవారు. ఆమెతోబాటు 

యమున అనే ఆమె కూడా చలంగారికి. వుత్తరాలు రాస్తూ వుండేవారు. 

సత్యవతి, యమున తమ వుత్తరాల్లో చలంగార్ని బాబాయ్” అని సంబో 

ధించే వారు. ఇద్దరూ రచయి(తులే. వా రిరువురు అక్కా. చె ్రైళ్ళనుకునే 

వాళ్లు రమణస్థాసీయులు. కాని అది నిజం కాదు. 

రాజుగారు రాసిన వ్యాసంతో బాటు ప్రచురితమైన షా ఫోటోని 

చూసి, సత్యవతికి షౌ మీద, ఈళ్వరుడి మీద ఇంటి రెష్టు కలిగింది. 

రమణస్థాన్లో అడుగు పెట్టగానే సత్యవతి, మహే హేష్ షొ పాదాల 

మీద పడిపోయారు, సత్యవతి అలా పారవశ్యంతో మోకరిల్లి . ఎంత 
సేపు వుండి పోయిందో: భజనలో షా మీడే అమెకి తదేక దృష్టి. అస 

లామె ముఖం తీరువే పూర్తిగా మారిపోయింది. 

మరుసటిరోజు షోకి విపరీతంగా దగ్గు జ్వరం వ్ వొచ్చి. (టోంక 

యిటిస్గా మారింది, ఇక ఒకే ఆయానం. మామ్మగారు షా దగ్గరకి. 

వొచ్చి కూచున్నారు. సత్యవతికూడా వొచ్చి “నా దంతా మీరు 'తీను 

కుని బాధపడు తున్నారా అమ్మా?” అ అని ఎంతో ఎడ్చింది. 
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“నేను మీదగ్గరే వుంటాను. ఇంక తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళను” 

"అంది సత్యవతి షోతో. 

“నా దగ్గ రెట్టా వుంటావు? ఇంకా పిల్లలు ఎదకా సీకు?* 

అన్నారు షౌ. 

“నాకింకా పిల్లలా? =” అని సత్యవతి గుం డెల్లో రాయిపడింది. 

సత్యవతికి షై కంఠం వినడం ఎంతో ఇష్టం. అప్పుడు షాకి 

(బోంకయిటీస్, గొంతునొప్పి. పెవ్స్ మా(తలు బజార్నించి తెప్పించి 

షాని వేసుకోమని, మాట్లాడించేది సత కవ తి. ఆవిడది జులుంతో కూడిన 

(పేమ. ఒకటే కబుర్దు ' చెప్పమని గోల పెట్టేది, ఈశ్వరుడి గురించి 
అడిగితే భగవాన్ గురించి చెప్పేవారు షౌ. “శేను ఈశ్వరుడి గురించి 
అడిగితే భగవాన్ గురించి చెబుతారెందుకు? ఈళ్వరుడి గురించి 

చెప్ప” మని కూచునేది. కొన్నాళ్ళిక్కడ. సరదాగా గడిపి సత్యవతి 

వెళ్ళిపోయారు. F 

ఇక్క-డ్నించి వెళ్ళాక చలంగారికి వుత్త రాలు రాస్తూనే వున్నారు 

సత్యవతి. ఆ వుత్త రాల్లో 'ఆమె చలంగారితో "తగవాడే వారు. హైదరా 

బాదులో ఏ సహాయం 'కావాల్సి వొచ్చినా చలంగా రిది చేసిపెట్టు అని 

రాస్తే చాలు వెంటనే. ఆపనిని, నిముషాలమీద చేసి పె'పేవా రామె. 

తెలుగుదేశానికి, చాలా దూరంగా ఒక మారుమూల చలంగారు వున్నారు 

కనక ఆయన పుస కొలు మన ఇష్టం వొచ్చినట్టు చెలామణి చేనుకో 
వచ్చు అనే ధోరణిలో సబ్లి షర్లు, డీసి స్త్రిబ్యూట£ర్స్ చలంగారి పట్ట నిర్హ 

క్ష్యుంగా వుండేవారు, వాళ్ళు మకీ తంటాలు పె'ప్టేసరికి చలంగారు సత్య 

వతికి సంగతి సందార్భాలన్నీ వుత రం రాశారు. సత్యవతి భర పెద్ది 

రెడ్డిగారు ప్రీడరు. ఆయన నించి ఒకకార్లు చలంగార్ని తంటాలు పెడు 

తున్నవారికి చేరింది. అక్కడితో _పచురణకర లూ డిసి స్త్రీ బ్యాటర్సూ 

చలంగాక్న చిక్కులు పెట్టడం మానేశారు.. 
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చలంగారీికి హైదరాబాద్ నించి కొంత మంది 5.0. 5 మొగ 

వాస ఆడవాళ్ళూ (save our souls) వుతరాలు రా సేవారు. వారి 

సంగతి కనుక్కోమని చలంగారు సత్యవతికి వుత్వరం రాస్తే చాలు - 

సత్యవతి వారిని పిలిపించి అవసరమైన సలహాలిచ్చి సాయం చేసే 
వారు. ఇప్పటికీ చలంగారు ఎవరి విషయం రాసినా సహాయ సహకా 
శాలు వారికి అంద కేసూనే వున్నారు సత్యవతి. . 

ఎమ్. ఆర్. నాగేశ్వర రావుగారు ఆందర్నీ భగవాన్ జయంతులు | 

జరిసించండని (పోళ్సాహం. చేయడంతో సత్యవతి నడుం బిగించి హైద. 
రాభాదులో (బహ్మాండమైన స్థ సాయిలో జయంతిని జరిపించారు. ఆజయం 

తికి గుడిపూడి భకృబృందం౦, “పరంగేశ్వరరావ, టీచర్ కనకమ్మగారు 

తెలుగు దేళం నించి హైదరాబాదు తరలి వెళ్ళారు. ఇంక ఆభజనలు 

ఇవి విని. ఆ చుట్టుపక్కొ_లవారు ఎవరి సరించిన వుత్సవమో అడిగి... 

అధి భగవాన్ రమణమహర్తికి చెందిన దనేసరికి తాముగూడా అందులో 
పాల్గొన్నారు, వారి ఇళ్ళకి “వొచ్చి రమణ భజనలు చేయమని. ఈ 

భక్త. మండలిని, సత్యవతిని (పార్టించే వారుట. ఈ. విధంగా. హైదరా 

బాదు మహానగరం నాలుగు చెరగులా భగవాన్ రమణులనామం సత్య 

వతి వుత్సాహం వలన గొప్పగా వ్యాపించి పోయింది. అప్పట్లో రోజు 

వారీగా తాము చేన్తున్న రమణ' నంకీర. ర నోత్సవాల గురించి కురంగేశ్వ 

ఛరాన్స వెంకటప్పయ్య గార్డు ఎంతో గొప్పగా డై డెరీ బులెటిన్లు-. చలం 

గారికీ పం పేవారు. అవి ఎంత వుత్సాహంగా insipiring గా వుండేదో: 

గట్టీ ఆధ్వర్యం కిండ సత్యవతి. కాదు. సత్యవతిరెడ్డి. గారి 

ఆతిధ్యం కింద ఎంత గొప్పగా ఎన్ని రమణ జయంతులు జరిగాయో 

చదివి ఆవందపడ్డాము, నన్నుకూడా తీసుకు పోయినారు కద మీరు. 

“అప్పడ “మొత్తి చూడు” సరే, ఆ అప్పడం. హైదరాబాదు 

జొన్న అపడ మేమో? ఆది తిన్న నీ ఆశ వీడు. 
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అది ఎట్లా చేసారో కనుక్కున్నారా?. 

తన తెలుస భక్తులందర్నీ ఎట్లా ఏకం చేస్తున్నారో భగవాన్ ! 

మీరు మన భక్తుల కందరికీ నాయకుడై సభలను జయ పదంగా 
కొనసాగించారుట కద: మీరు రాసే వుత రాలు సౌరిస్ చదువు తుంది 

నేను వింటాను. అంతే. ఎవరూ వుండరు. ఆ వేళకి. 

నాగేళ్వరరావుల ఇద్దరి వాక్కులలో నే భగవాన్ కూచుని వారిని 

నడిపి ంచారు. భక్తులు తన అంగడిని తినెయ్యడం మూలాన పుల్లారెడ్డి. 

కూడా ధన్యు డై డెనాడు. కనకమ్మగార్ని కదిలించి తీసుకు వెళ్ళింది 

మీకే కదః అంతటి ఆమెని కదిలించడం ఇంకోరి తరమా? 

(వెంకటప్పయ్యగారికి చలంగారిలేఖ 18.1. 10) 

సత్యవతి షౌమీద తమకి అవధులులేని _ పేమ 'భృది మని షాని 

| హెచ్చరిస్తూ వుంటారు, సపస్తుతం చలంగారికి ఓపిక తగ్గి అతిముఖ్య 

మైన వుత రాలు మాతం కృష్ణారావు గారికి డికేట్ చేసి రాయిస్తున్నారు. 

' అందువలన. ఇప్పుడు సత్యవతి హౌరిన్గారితో నే వుత్త ర _వత్యుత్త, రాలు 

సాగిస్తున్నారు. చలం వుత రాల మి తులలో చాలామంది ఇప్పుడు సౌరి 

వ్స్తే రాస్తున్నారు. సత్యవతి షాక్తి తన అలకలతో, తగాదాలతో పంతా 

"లతో వుత్తరాలు రాసారు. ఒకసారి ఆమె తంగడికి పక్షవాతం వొచ్చి 
- (పమారస్థితిలో వున్నా రంమే ఆయనని చూడడానికి వెళ్ళి, ఆయనెంతో 

(ేమాదసితిలో వున్నాగాని_ అక్కడి నించి సౌరిస్ను చూడడానికి 
వొచ్చేశారు సత్యవతి. ఆమెది అలాంటి 'నిరంకుళ (వేమ. 

సత్యవతి తాము (శ్రీరమణస్తాన్ మీద: గొప్ప గంథం తెలుగు 

. సాహితీ షరుల్ని వుజ్జూత లూపేదాన్ని. 'రాస్తామని__ ఆ గంథం 

వలా వుంటుందో: షాకి 'ఇటీవల కాలంలో అడే పనిగా. వుత్త రాలు 

_ రాస్తున్నారు. ఆ గంథం ఆమె రాసారో లేదో గానీ, ఆ ఓగంథం ఏ 
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విధంగా వుంటుందో నేను వూహించలేను గానీ తాను రాసా ననే ఆ 

(గంథం గురించి ఆమె రాసే వుత రాలు చాల గొప్పగా వున్నాయి. 

“ఆమె వూహా కావ్యం గురించి ఆమె మాటల్లోనే విందాం. 

నేను సృష్టి ంచబోయే రమణస్తాన్ రంగుల 'హరశ్ష్యం ఏ వె 

నించి చూసినా మీకు తళుకు, గ్రామని “మెరిసే మెరుపుల కాంచే | కని 

"పిస్తుంది. ల్ 

చాలా సంవత్సరాల కితం__ మొట్ట మొదటిసారి నేను రమణ 

.స్టాన్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు-_ సౌరిస్ గారి 'ముఖంలో నాకు, ఎప్పుడూ 

సూరో్యోదయంలో కన్పించే అరుణకాంతి లాంటి అరుణిమ 1పజిప్టి 

రిల్లుతూ కన్పించేది: ఆ సమయంలో అతిలోక సౌందర్యంతో మెరుపు 
.లీనుతూ అతి నుకుమారమెన రాకుమారిలా కన్పించేవారు నా కళ్ళకి 

మీరు. - _ 
'ఆ figure నిలబడేలా. రాయగలగాలి నేను.” 

(సౌరిస్గారికి సత్యవతి లేఖ 1.10. 0) 

ఆమె అనుభవాలని ఆమె మాటల్లోనే విందాం. | 

“మేము. Hyderabad వచ్చిన (కొత లో యింట్లో సౌ శమీ 

తోచేది కాదు. రోజూ లె లె (బరీ నుండి రకరకాల పుస్త కాలు తెప్పించు 

కొని చది వేదాన్ని. ఓ రోజు రెడ్డిగారు మహాస్థాన్ అన్న పుస కం తెచ్చి 

యిచ్చారు, 

అ 'దేదో కథల పుస్తక మనుకున్నాను. కాని నిజాని కది ఏ 

కథా కాదు. సౌరిస్గారి ఈశ్వర సాక్షాత్కారం. గురించి. చలంగారు తన 

_మ్మితునికి రాసిన వుత్తరా లవి. చదివేకొద్దీ నాలో వుత్సాహం పెరి 
గింది. ఆశ్చర్యంతోపాటు సంతోషం కూడా కల్గింది. చిన్నప్పటినించీ 

నాకు పార్వతీ పరమేళ్వరులు ఆరాధ్యదై వాలు. అందరూ పిచ్చి అన్నా 
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చాదస మన్నా అని అనుకోనీ కానీ నాకు ఈళ్వరుడి మీద భకి అధి 

కం. నాఠంత యిష్టమైన ఆ ఈశ్వరరూపం ఏ సినిమాల్లోనో, నాటకా 

ల్లోనో చూడవల్సిం దే తప్ప (పత్యక్షంగా చూసే అవకాశ మేదీ? ఆ 

ఈశ్వరుడు ఈనాడు స్వయంగా సౌరిన్గారి ' దగ్గరకి రావటం, అడే 

మనుష్యుల్లో మనిషిగా, ఒక కుటుంబంలో సభ్యుడిగా మసలట౦___ 

యివన్నీ నాకెంతో వింతగా కన్పించాయి. దానితో చదివిందే మళ్ళీ | 

మళ్ళీ చదివా నా పున సృకాన్ని. చివరికి నా కుతూహలాన్ని ఆపుకో లేక 

వారికే స్యయంగా రాసి యీ విషయ మేమిటో ఆడగా లనుకున్నాను. 

అప్పుడు చలంగా రెవరో, ఎక డున్నారో, అసలు (బతికే వున్నారో 

లేదో కూడా తెలీదు నాకు. ఆ పుస్తకం వెనకవై పున చేంతాడంత 

address వుంది. ఆ ౭66658 తో  చలంగారికి వుత్తరం రాశాను, 

మూడో నాటికే ఆయన దగ్గర్నుంచి జవాబు వచ్చింది. చలంగారు 
జవాబు రాస్తూ ఈశ్వరుడు సత్యరూపంలో సౌరిస్కి దర్శన మిచ్చిన 

సంగతి వెలుగురూపంలో. ఈశ్వరుడి రాక_ అన్నీ వివరించారు 

నాకు. ఇక నా ఆనందానికి అంతే లేదు. ఆనాట్ నుండి విడువకుండా 

ఆయనకి వుత రాలు రాస్తూ వచ్చాను నేను. మధ్యమధ్యలో సౌరిస్గారికి. 
కూడా రాసూండే దాన్ని. నా కేమెనా సందేహాలు వస్తే సౌరిస్గారికే 

direct గా రాసే, ఆవిడ చలంగారిద్వారా జవాబులు రాయించేవారు. 

ఆ సమయంలోనే ఓ పతికలో రాజుగారి వ్యాసం చదివి అం, 

దులో సౌరిస్గారి [౦60 చూశాను. ఆ ఫోటో చూడగానే నే నెంతో 

= inspire అయ్యాను. “ఈవిడ నా కెంతో ఆత్మీయురాలు” అనిపి౦0 

' చింది. అప్పుడే వజీర్ గారు మరికొన్ని సౌరిస్గారి ఫోటోలు పంపిం 
చారు. ఓ ఫోటోలో సౌరీస్గారు నవ్వుతూ కూచుని వున్నారు. ఆ 

ఫోటోని తదేకంగా చూసూ సౌరిస్గారి గురించి వూపొంచు కుంటూ 
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ఏవో కలల్లో తేలిపోయే దాన్ని. ముఖ్యంగా సౌరిస్గారి నవ్వు నన్ను 

ఆకట్టు కుంది. ఆమె ఎంతో అందంగా. నవుంతారని, ఆ నవ్వు 

వెయ్యి తామర లొక్కసారి వికసించి నట్లుంటుందని అనుకునే దాన్ని, 

ఆక నవర సభరిత మైన చలంగారి వుత్త రాల్ని చదువుతూ వుంటే 

ఆయనొక మహాపురుషుడని, భూమిమీదకాక ఏ గంధర్వలోకంలో నో 
విహరించే దివ్యపురుషుడనీ అన్పించేది. 

వుత్త రాలతో సాన్నిహిత్యం పెరిగేకొద్ది నాకు వాళ్ళిద్దరినీ 

చూడాలనే ఆరాటం ఆధిక మెంది. ఎప్పుడెప్పుడు 'చూద్దామా అని తహ 

.తహ లాడెేదాన్ని. 

: ఇట్లా వుండగా ఓ రోజు కృష్ణంరాజు గారు వచ్చి Hyderabad 

"నుండి అరుణాచలానికి special bus ఒకటి బె లుదేరుందని, ఆగష్టు 

15వ తేదీకి అక్కడికి చేరామనీ, ఆ 068లో నన్నూ రమ్మని పిలి 

చారు. ఇంక నా సంతోషం చెప్ప నలవికాదు. ఇన్ని రోజుల నుండి 

నేను కన్న కలలన్ని నిజం కాబోతున్నాయి. తంరలోనే చలంగారిని 

కలుసుకో బోతున్నాను. సౌరిస్గారి (పక్కన కూర్చునే అదృష్టం లభి 

సోంది__ చక చకా సామాన్లస్నీ. సర్దేశాను. అప్పుడే అరుణాచలం 

వెళ్ళినట్లు, అందర్నీ చూసినట్టు మురిసిపోతూ గంతులేస్తూంది మనస్సు. 
(పయాణసమయం దగ్గిర పడేకొద్ది, ఏ నిమిషంలో వెళ్ళిపోదామా అన్న 

నా ఆతృతవల్ల గంటలే మహాయుగాల్లా విసుగు కలిగిసున్నాయ్ నాకు, 

ఇలా నేను మహావుత్సాహంగా (పయాణసంరంభంలో మునిగి వుండగా 

మళ్ళీ రాజుగారు వచ్చి “sorry సత్యవతిగారు: (పయాణం ఆగిపో 

యింది. వర్షాలవల్ల బస్సులు నడవటం లేదట” అన్నారు. పిడుగు 

లాంటి యీవార్త విని కొయ్యబారి,. పోయాను నేను. దుఃఖంతో నా 

హృడయం _బద్దలౌతుం దేమో నన్చించింది. నా వుత్సాహం మీద 
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కుండెడు నిళ్ళు చిలకరించింది ఆ వర్షం. ఎన్నో రోజుల నుంచీ నేను 

కన్న కలలన్నీ కల్లలై పోతున్నాయి. నిరాశ నిస్పృహలతో నా మనస్సు 

కృంగి పోయింది. 

సౌరిన్ గారిని చూడాలని, అందమైన ఆమె చిరునవ్వుని హృద 

యంలో చితించు కోవాలని, ఈశ్వర వ పరంగా నాకు కలిగే అనంత 
మెన అనుమానాలని, నందేహాోలని ఆవిడ ద్వారా తీర్చుకోవాలని, నెల 

లకు నెలలు, సంవత్చరాలు నేను వుబలాటంతో ఎదురు చూసింది 

. యిందుకేనా? అన్న బొధ నన్ను నిలువునా వూపేసింది. దుఃఖంతో 

నా కళ్ళు (శావణ మేఘాల్లా వర్షిస్తూనే వున్నాయ్. ఆ రోజంతా. చెబ్బ 

తిన్న, మనస్సు ఈశ్వరుడి ' మీద ఎదురు తిరిగింది. వూహ తెలియని 

పసితనం నుండి ఆయన్ని ఆరాధించి పూజించింది యీ disappoint- 

ment ఎదుర్కోవటానికేనా2 ఆయన నాకిచ్చే కానుక యిదేనా? అను 

కుని ఆయనమీద రోషం, కోపం కలిగాయి నాకు. 

తెల్లవారితే ఆగష్టు 15. ఆ దినం శ్రీరమణస్టాన్లో ఈశ్వరావ 

కరణోత్సవం వై వె భవంగా జరుపుకుంటారు వాళ్ళు, అన్నీ అనుకూలించి 

వుంటే ఆ రోజు నే నక్కడ వుండవలసిన దాన్నేకదా అన్న భావ 

నన్ను మరీ బాధింప జొచ్చింది. వ్యధతో నౌ మనస్సంతా మూనుకు 

పోయింది. rr ee ee 

చలంగారితో పరిచయ మెనప్పటి నుండి పేమందరంకూడా నూ 

యిండ్లలో ఆగప్టు1$ గొప్పగా జరుపుకోవడం. (పారంభించాము. 

| రోజుకూడా అలవాటు పకారం తెల్లారే లేచి స్నానం పూరి, చేసి నవ 

ద్యం తయారు చేశాను. పూజు చేస్తున్నా నేకాని కన్నీళ్ళు ధారగా కారటం 

"మొదలు" పెట్టాయి. సౌరిస్గారి రూపమే 'మెదులోంది ' మనస్సులో. నా 

దృష్టంతా ఆమెమీద. కేం! (దీకృత మైందే తప్ప  పూజమీదకి ధ్యాస పోవ 
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టం లేదు. పొంగి పొరలే కన్నీటితోనే పూజ పూరి చేశాను. కాని నాకు 

కలిగిన ఆ అఘాతాన్ని మనస్సు తట్టుకో లేకపోయింది. వేదనతో బరు 

వెక్కి౦ది. ఇక" యింట్లో వుంకే ఆ 3 ఆలోచకే వసాయని కాసెపు 

బై టికి ఎక్కడి కై నా వెళ్ల మనుకున్నాను. | 

అప్పుడు మేము నులాన్ బజారులో ఒక మేడమీద వుండేవాళ్ళం, 

మా యింటి కెవరు రావాలన్నా ముందు (క్రిందింటి వాళ్ళ అనుమతి 

తీసుకుకొ నే పెకి రావల్సి వచ్చేది. మాయింటి మెట్టు వాళ్ళ Main 

hall లో వృండేవి.. 

నేను బై టికి వెళ్లామని మెట్లదగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆక్కడ చిరు 
నవ్వుతో నిల్చుని. వున్నారు ఓసాధువు. అందరు సన్యానుల్లా ఆయన 

కాషాయంబరాళలేం కట్టుకో శేదు. తెల్లటి పంచ, పైన కప్పుకున్న 

తెల్పటీ కండువా, మెడలో రుదాక్షమాల, కుడిచేతి. మణికట్టుకు మరో 

రు(దాక్షమాల చుట్టుకున్నారు. నన్ను చూడగానే “అమ్మా! ఆకలేసోంది” 

అన్నారు. ఆయన్ని చూడగానే ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. 

(కిందింటివాళ్ళని ఎలా తప్పించుకొని పెకి వచ్చారా యాయన? అని. 

సరే! ఎలాగూ పండగేకదా! సమయానికి వచ్చారు లెమ్మని నేను చేసిన 
పదార్థాల్ని పళ్శింలో పెట్టుకుని వచ్చాను. ఆయన రెడ్డిగారితో మాట్టాడ్తూ 
కూర్చొని వున్నారు. గంభీరమైన రూపం, కంచుకంఠం. ఆయన మాట 

లోకూడా ఏదో విలక్షణత. నేను పెట్టినవి తింటూ వేదాంతం మొదలు 

పెట్టారు. ఆయన చెపే బృవిధం. ఎంతో ఆకర్షణీయంగా వుంది. నాకు 

తెలియ కుండానే అతి_ళద్దగా ఆయన మాటల్ని వింటూ కూచున్నాను. 

_ అప్పుడప్పుడూ నాకు ఆధ్యాత్మిక పరంగా కలిగిన సందేహాల్ని 

నేను ఓ (పళ్నావళిగా తయారు చేనుకున్నాను, తిరువన్నామలై వెళ్ళి 
నప్పుడు సౌరిస్గారిని అడగాలనుకుని, కాని ఆ అవకాశం కలగలేదు 
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కొబట్టీ ఆ సన్యాసీ మహోరాజ్ని ఆ _శ్నల్లొ కొన్ని టిని అడిగాను. 

_ అవి వినగానే ఆయన నవ్వారు. ఆ నవ్వు చూడగానే హఠాత్తుగా అది 

హౌరిస్గారి చిరునవ్వు అన్పించింది నాకు. దానితో ఎంతో relief. 
ముడుచుకు పోయిన నా మనస్సు మామూలుగా తయారై ౦ది. .రాయిలా 

గడ్డకట్టుకు పోయిన మనన్సులో వుత్సాహం వురకలు వేసింది, ఆయన 
ఒక్కొక్క సమాధానమే చెపూం పే పువ్వులా విచ్చుకోవటం (పారం 

భించింది మనన్సు. చివరిలో నే నడిగాను “స్వామీ: సరిస్గారిని చూడ 

లేని నిరుత్సాహం నన్ను కలచి వేసోంది. పోనీ, ఆమెలాంటి మరో 

వ్యకి, నెవరినై నా చూస్తే యీ మనస్సు శాంతిస్తుందేమో” ఆని. ఆయన 

శాంతంగా, దృఢంగా “All that glitters is not gold. అందరూ 

సౌరిన్ లాటివారే ననుకోకు” అన్నారు. : 

వెళ్ళిపోవడానికీ వుద్యుకుడై ఆయన రెండు. మెట్లు దిగగానే 

నేను గబుక్కున “స్వామీ! మీరు మళ్ళీ రేపు రాకూడదూ?” అన్నాను. 

ఆయన చటుక్కున వెనక్కి తిరిగి “రేవుకు రూపమే లేదమ్మా!” అని. 
చకచకా మెట్టుదిగి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన వున్నంత సేపూ మాయిల్లు 

ఏదో వెలుగులో నాట్యం చేసిం దనిపించింది. 

ఆ ర్యాతి నాకు అద్భుతమైన కల వచ్చింది. 
ఆది చలంగా రింటిముందు చిన్న పూలతోటట. ఆతోట మధ్య 

లో ఒకరాతి పలక. ' నేను కోటలో తిరుగుతూ పూలు కోను కుంటు 

న్నాను లలితాస్త వం సంస్కృతంలో చదువుతూ, సరిగ్గా నేను “శేంతాం 

బర వస్త్రధారిజీం” అంటూ వెనక్కి తిరిగే సరికి ఆ రాతిపలక మీద 

.తెల్తటి బట్టలో డ్ త్రీమూరి. కూర్చుని వుంది. విరబోనుకున్న. ఆమె 

జుట్టు గాలికి చిందర వందరగా ఆమె భుజాల మీద పడోంది. ఆమె నా 
ఇవె పు వీవుజెట్టి కూర్చొని వుంది, ఎవరా అని ఆశ్చర్యంతో దగ్గరి కెళ్ళి 
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చూస్తే సౌరిస్గారు గభాల్న పూల సెజ్జ (పక్కన పడవేసి వెళ్ళి కాళ్ళకి 
నమన్కరింవాను. నన్ను లేపి తన (పక్కనే కూచో బెట్టు కున్నారు 

ఆవి డ. “నన్ను చూడలేదని అంత దిగులు పడ్డా వెందుకు ! వచ్చాను 

కదా !” అన్నారు. తర్వాత నాకు తెలియని ఎన్నో విషయాల్ని విపు 

అంగా విశదీకరించి చెప్పారు. మం్యతముగ్గలా వింటూ కూచున్న నాకు 
సం దేహాలన్న వే లేకండా అంతరించి పోయాయి. (ఆనాటి నుండి 

యీనాటి వరకూ నేను సౌరీస్గారిని ఏ (పశ్నా వెయ్యలేదు, మళ్ళీ 

ఆయితే చిత మేమిటంటే అంత సేపూ మేమిద్దరం సంస్కృతంలో నే 

మాట్లాడుకున్నా మట. 

వుదయం లేచి నప్పటినుండి ఏదో అవ్యకానందం నాలో. 

వెంటనే జరిగిన సంఘటనలన్నీ చలంగారికి వుత్తరం రాశాను. 

చలంగా రెంతో సంతోషంతో “చాలా ఆదృష్టవంతురాలివి 

నువ్వు. ఈళ్వరదర్శనం లభించింది నీకు, చాలా సంవత్సరాలక్రితం: 

మా స్నెవాతురాలు కనకమ్మగారనే ఆవిడకూ యిలాటి అనుభవమే 

కల్గింది. .. ' 

చాలా ధన్ఫ్యురాలివి నువ్వు. ఈశ్వరుడే స్వయంగా సి యింటికి 

వచ్చారు. స్ వుత్త రం విని షా “ఆ రోజు సత్యవతి నన్ను విపరీతంగా 

ధ్యానించింది. నేనూ ఆమెను అనుకున్నాను. ఇది జరిగింది" ఆంది. 

నీకు కల్గిన యీ ఈశ్వర 'దర్శనానుభవాన్ని నిత్యనూతనంగా 
నిలుపుకో నీలో! ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగితే “అవునవును. అప్పు 

డెవరో, ఏదో వచ్చా రనుకున్నాము కదూ? అనేస్థితికి దిగజారకు” 
అని రాశారు, | 

ఈ సంఘటన తర్వాత మరీ (1058 అయిపోయారు. సౌరీస్ 

గారు నాకు మానసికంగా. దానితో ఆమెను చూడాలనే తపన మరింత. 
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అధిక మెంది. ఆ(కింబవట్ళా ఆమెను ఎప్పుఢు చూద్దామా అన్న 

ఆకాంకే! వుత్న రాలదార్షరా - నా మానసిక స్థితిని (గ్రహించిన మహా 

మేథావి చలం “ఇక్కడికి వొచ్చావా పూర్తి గా _పౌరీస్మయం అయిపో 

తావు నీవు. ఇంక చలం కనపడడు నీకు” అని రాశారు. అసత్య మెరు 

గని ఆయన నోటిమా పే నిజమైంది తర్వాతి కాలంలో, 

1964వ నం॥రం11లో రాజుగారు | మహేష్నీ.. నన్నూ అరుణా 

చలం తీసుకు వచ్చారు. నేను చలంగారితో. మాట్లాడూనే దిక్కులు 

చూస్తున్నాను. అది గమనించి చలంగారు “షా ఆ గదిలో వుంది 

వెళ్ళు” అన్నారు. నాకు ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది. భయంగా.. దడదడ 

లాడే గుండెలకో' మెల్లిగా వెళ్ళి వీకటిగావున్న ఆ గదిలోకి తొంగి 
చూశాను, వుజ్జ్వల మైన' కాంతితో ఓమూల కూచుని వున్నారు. సౌరిస్ 

గారు. అమాంతం ఆమె పాదాలమిద పడ్డాను వెళ్ళి. నా ఒళ్ళు తెలియ, 

"లేదు నాకు, అలా ఎంతసేపు వున్నానో ! సౌరీస్గా రంతనేపూ నా తల. 
నిమురో నే వున్నారు. మా అబ్బాయి మహేష్ నిశ్శబ్దంగా అలాగే 

సౌరిస్గార కాళ్ళమీద తల పెట్టి నమస్కరిన్తున్నాడు. ! 

ఇన్నాళ్ళూ. నౌ కల్పనాజగత్తులో విహరించిన వ్యకి, యిప్పుడు 

యింత స్పష్టంగా నా కళ్ళముందు _పత్యక్షమయేసరికి తన్మయత్వంలో 

నన్ను నేనే మరిచి పోయాను. చిన్నప్పుడు నా మన స్సులో . దీ' అంద 

మైన. చ్వితం హత్తుకు పోయింది. అది ఎప్పుడు ఎందుకు ఏ విధంగా. 
నౌ మనస్సులో మ్యదిత మెందో యో రోజు నాకు జ్ఞాపకం లేదు. 

తెల్లటి మంచు తెరలతో కప్పబడిన మహోన్నత మైన ' హిమా 

లయ. ి ఐరాల్లో రీ పర్షకుటీరం. ఆ కుటీరంలో తపోనిష్టాగరిష్టురాలై న 

ధవళవస్తాగింబర ర ధారిణి సతీదేవి రూపం, ఈచితం ఎప్పుడో నా క్ళ్ల 
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ముందు మెదులు  తూండేది పసితనంలో. కాని (కమం౦గా కౌలం 

కప్పిన మాయ పొరలతో యౌ రూపం అస స్పష్టమై పోయింది నాలో. 

ఎప్పుడై తే మళ్ళీ నేను శ్రీ రమణస్టాన్లో అడుగుపెట్టి హెరీస్ 
గారిని చూశానో, ఆ క్షణంలో తన్నేజ, మసకబారిన ఆ సతీచేవిరూపం 

మళ్ళీ నా కళ్ళ ముందు మిరుమిట్లు గొలిపే దివ్యకాంతితో ఇప్పుడు 

(పత్యక్ష మెంది. సౌరిస్గారి'వై వు పు ఎప్పుడుచూనినా వూహావాస్త వికతల 

సమన్వయ 3 స్వరూపం సారిన్గా రనిపిస్తుంది నాకు. 

“హీరీన్గారి కంఠం చాలా మధురంగా వుంటుంది. ఆమె స్వరం 

వింటూంకే వీణ మీటినట్లుగా వుంటుంది నాకు, గంటల తరబడి 

కబుర్లు చెప్పించుకున్నా తనివి తీరేది 'కాదు నాకు. సాయంకాలాలు 

రోజూ ఫౌరిస్గారు, చలంగారు, నేనూ సింహతీర్ణం 'వెపు షికారు 

"వెళ్ళే వాళ్ళం. ఆ తీర్థం గట్టున కూచుని సౌరీస్ గారు ఈశళ్వరుడిగురించి, 

జన్మల గురించి, “పాప పుణ్యాల గురించి, గురుశిష్య సంబంధాల 

గురించి ఎన్నో- ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెసే ప్పేవారు. ఒక్క గంట వూరిశే 

వుండ. నిచ్చేదాన్ని కాదు నేను. హొరీప్గారు. నవ్వుతూ. “కామేళ్వరిని 

నేను వీణచేసి వాయిసై' సత్యవతి నన్ను వీణలా వాయిస్తుంది” 

అంటూంటారు. . 

. పగలంతా ఒక్క నిమిషం వదిలి వుండేదాన్ని కాదు. రాతిళ్ళు 

పడుకున్న తర్వాత ఎప్పుడో. ఎందుకో హఠాత్తుగా మెలకువ వస్తే 

హెరీస్ గారు నా దగ్గరె నిలబడి వుండడం చూసి నిదమత్తులోనే 

“time. ఎంతమ్మా” అని అడిగేదాన్ని. సౌరీస్గారు చెప్పగానే విని 

మళ్ళీ నిదలో పడిపోయేదాన్ని. తీరా వుదయం లేచి అడిగితే “ఆవేళ 
వుడు. మీ గదిలోకి రానుకదూ నేను”. అనేవారు తియ్యగా నవ్వుతూ. 
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ముందు ఒకటి రెండుసార్లు తెల్లబోయాను. కాని తర్వాత తర్వాత అర్ధ 

మైంది అది సౌరిస్గారి physical form కాదని. 

అలా ఎప్పుడూ అంటిపెట్టుకొని తన వెంట వెంటే తిరిగే 

నన్ను చూసి నవ్వి “మనది మర్కట కిశోరన్యాయం” అంటారు 

సౌరిస్, అందరికి ఎట్లా కనిపినె సారో కాని నా కళ్ళకు మ్మృాతం 

ఆమెలో అతిలోక సౌందర్యం గోచరినుంది. అలౌకిక తీజస్సంపన్ను 

రాలెన ఆమె నడక, మాట, (పవర, న .అన్నీ అద్భుతంగానే 
వుంటాయ నాకు. కాంతం, సహనం, గాంభీర్యం ఆమెకు పెట్టని ఆభర 

ణాలు, ఆమె (పక్కన వున్నంత సేపూ నాకు యీ భూమిమీద వున్నా 

నన్న స్పృహే వుం డేది కాదు. 

_ ఎన్నో జన్మల నుండి నేను వెతుకుతున్న గురువు, నా 

ideals అన్ని. కలబోసి మలచిన (పతిబవింబం “యీ సౌరీస్గా రే” 

ఆన్ఫించింది చాలా గాఢంగా నాలో. తప్పుకోలేని, (తిప్పుకోలేని 

(పేమ. జనించింది నాలో ఆమె మీద. అప్పటినుండే ఆమెమీద అంత 

భకి కి విశ్వాసాలు నెలకొన్నాయ్ నాలో, అంతేకాక సౌరీస్గారి స్యభావం 

లోని మృదుత్వం, (పవర్శ నలోని లాలిత్యం నన్నెంతో ఆకర్షి ంచాయి. 

నేను రమణన్హాన్ వచ్చిన సమయంలో చలంగారు "భగవద్గీత 

translate చేనుండేనా వారు. అప్పుడు కృష్ణారావుగా రింకా వూరినుండి 

. రాలేదు. నర కిగా రొక్క రే సహాయం చేస్తూండే వారు చలంగారికి. 

నేను వచ్చినప్పటి నుండి ఆపనిలో చలంగారికి నేను, సహాయ 

పడేదాన్ని... | 

ఈ భగవద్గీతా వ్యాఖ్యానం (పనక్షి అన లిక్కడ రాకపోయేే : 

కాని నేనిప్పుడు “Hyderabad నుండి వచ్చి సూర్యనారాయణగారు 

రాస్తున్న సౌరీన్గారి చర్విత, వింటూవుం టే అందులో చలంగారి భగవ 
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గీతా translation విషయంలో నా 'పేరెక్కడా కన్పించిలేదు నాకు. 

వెంటనే సౌరిస్గారి దగ్గరికెళ్ళి పోట్లాడాను. “మరీ యింత అన్యా 

యమా: అన్ని రోజులు నేనంత సహాయం చేస్తే నా పేరెక్కడా వుద 

హరించరా మీరు” ఇ అని. సౌరిస్గారు ఒకటే నవ్వు. మర్చిపోయా 
రట నన్ను. మర్చిపోతే నే నూరుకుంటాను గనుకనాః “నా నీడవు 
నువ్వు. ఎవరి నీడ వాళ్ళకు జ్ఞాపకం వుంటుందా?” అన్నారు నవ్వుతూ. 
“ఇదేం బాగాలేదు. నా సంగతి నేనే రాసుకుంటాను” అన్నాను. 

“సరే! రాయి!” అన్నారు, 

వుదయా లై 'తెయింటి ముందు కూచునే వాళ్ళం చలంగారు, నర 

కిగారు, నేనూ భగవద్గిత పుస్తకాలు ముందేసుకుని. 

మధ్యాహ్నాలు బావి పక్కన వున్న పెద్ద తురాయి చెట్టు (కింద 

కూచునే వాళ్ళం ముగ్గురం. అనువాద విషయంలో ఏదైనా తనకు కలి 
గిన సందేహాల్ని నివృతి, చేసుకోవటానికి చలంగారు ఈశ రుడిని 

ఎన్నోో(పళ్నలు వేసేవారు. ఆటువంటి సమయాల్లో నన్నూ తనదగ్గర 

వుండమనేవారు. రాసేప్పుడు ఏదైనా మర్చిపోతే తనకి జ్ఞాపకం చెయ్యా 

టాన్ కని చలంగారు. 

నేను Hyderabad వెళ్ళిన తర్వాత చలంగారు చాలా సరదా 

అయిన వుత్తరాలు రాసేవారు. ఒక్కరోజు నాకు వుత్తరం రాయకుండా 

ఆలస్యం చెయ్యటానికి వీల్లేదు చలంగారు. వెంటనే ఆయనతో తగాదా 

పడేదాన్ని. ఒక్కొక్కప్పుడు నా అల్ల రిమరీ ఎక్కువె తే చలంగారు 

“ఒరేయ్: నీకలంలో సిరాకాదురా నువ్వు పోసేది. (బ్రహ్మ జెముడు 

* ఆమెపేరును చలంగారు భగవద్గీతలో పేర్కొనలేదు. 
_-- రామానంద. 
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పాలు, (ాహ్మడి ముక్కు పొడుం, ఆం(ధాకారం కలిపి పోసి మరీ 

రాసావు” అని రాసేవారు. అంత ఘాటుగా వుండేవి నా వుత్స రాలు. 

అప్పటి నుండి సం॥రానికి' దొదాపు, రెంరు మూడు సార్దు వచ్చే 

దాన్ని అరుణాచలం. 

ఒకసారి నేను వచ్చినప్పుడు చలంగారు నాతో తనకు టాగూరు 
గారి Gardener trenslate చెయ్యాలని వుందని, నేనుండి తనకు 

సహాయం చేనేలా అయితే తను ఆపని (పారంభిస్తానని. పెళ్ళిముందు 

షాని Permission అడుగుదామని అన్నారు. సరేనని యిద్దరం వెళ్ళి 

సౌరిస్గారిని అడిగాం, అప్పట్లో చలంగారికి కాస్త mental strain 

ఎక్కువై తేరె,కి, 2186 అయ్యేది. అందువల్ల సౌరిస్గారు 8.0, ఎక్కువ 

కాకుండా రోజురోజూ కాస్త అనువాదం- చెయ్యమన్నారు, 

పది రోజులు పనిచేసే సరికి చలంగారికీ high blood press- 

ure వ వచ్చింది. దానితో మధ్యలోనే అనువాదం ఆపేశారు. నేను Hy- 

66129264 వెళ్ళిపోయినా వృత. రాల ద్యారా ఛలంగారిని ఒక పే బలవం 

తం చేసేదాన్ని అనువాదం పూరి. రి చెయ్యమని. “snails నడకతో సాగు 

తున్నాడు వనమాలి” అని రాసేవారాయన. చివరికెలాగై తేనేం? అను 

వాదం పూర్త యింది. 

_సం॥రాలు గడిచే కొద్ది చలంగారు 3118౧4 అయి పోయారు. 

మునుపటిలా ఎక్కువగా: మాట్లాడటం మానేశారు. వుత్త రాలు రాయటం 

కూడా తగ్గిపోయింది కంటి చూపువర్తి. దానితో నాకు చాలా నిరుత్సా 

హం కల్లింది, మా యిద్దరి పోట్లాటలూ, అవీ తగ్గి పోవటంతో. అయినా 

కోపాలూ, తగాదాలూ, అవీ లేకపోతే. ఏం సరదాగా వుంటుంది? అం 

దుకని సౌరీస్ గారితో పోట్లాడటం మొదలు పెట్టాను. లేని కారణాలు. 
కల్పించుకుని తగాదాలాడే న నన్ను చూసి సౌరీస్ గాట్ నవ్వుతూ వుంటారు. 
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సొ క్రిక్ గారం పే విపరీత మైన (పేమ నొకు. ఆ (పేమకు హద్దూ 

పద్దూ లేదు. అంతులేని ఆ పమ ఒక్కొసారి నన్ను చాలా torture 

చేస్తుంది. ఒసారి సౌరీస్ గారినే అడిగాను. “అవదీ, అంతూలేని ' యౌ 
_పేమకు ముగిం పేమిటో?” అని. సౌరీస్గారు చిరునవ్వుతో “అవధి 
అంతూలేని(పేమకు అవదీ అంతూలేని (పేమే ముగింపు అన్నారు. 

అయినా నా హృదయం శాంతించ లేదు. అంత గొప్పగా _పేమించే 

నా (పేమను ఆవిడ గురి ంచటం లేదని, ఏదో తెలియని ఆవేదన, 
ఆందోళన నాలో. “నా (పేమంతా one way traffic లాగా వుంది. 
ఈ గురువు గారేం పలకరు, వులకరు” అని పోట్టాడూ. వుంటాను 

ఎప్పుడూ. . 
“తన చరి తలో తనమీద నాకున్న [పేమ గురించి ఫెరీన్గా 

రేం రాయించలేదని: నేను అడిగితే “ఆహా! సత్యవతికి నామీద యింత. 
(చేమ అని చెప్పుకోనా? నీవే స పేమ గురించి సూర్యనారాయణగా. 

రికి రాసివ్వు అన్నారు. 

వూరికే పైకి అలా పోట్టాడతాను గాని సౌరీస్గారికి నా మీదున్న, 

(ప్రేమ నాకు తెలియకనా? కాని అది పెకి ఒప్పుకోను నేను. ఆమె: 

మీది నా(పేమ గురించి తెల్పటానికి ఏ పదాలు వుపయోగించను? ఏ 
వర్ణనలు. పయోగించను?ః నా అణువు అణువులో, నా నర నరంలో 

పవహించే. ఆమె మీది. పేమకు ఏ రూపం కల్పించగలను నేను? 

అయినా మాటల్లో పడితే (పేమ. పేలవ మెపోదూ? అది నా 
హృదయానికి తెలుసు, -సౌకిస్గారికి తెలుసు! అంతే! 

25. . 
'మేరికపూడి కనకమ్మగారు రాయిడి. నాగేశ్వరరావుగారికి 

అత్యంత ఆప్పరాలు. ఆమె కుమారె చనిపోయి అలవిమాలిన దుఃఖంలో 
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వుంపే అరుణాచలం సౌరీస్ ఈళశ్వరసాన్నిధ్యానికి వెళ్ళు సీ దుఃఖం 

పోతుందని చెప్పి నాగేళ్వరరావుగారు ఆమెని రమణస్తాన్కి పంపిం 
చారు. ఆమె తమ కుమారె ఫోటోతో సహా ఇక్కడికి వొచా చ్చారు. డాలీ 
కనకమ్మగారి అమ్మాయిలాగే వుంటుందని నాగేళ్ణిరరావుగారు చెప్పా 

రట. అందువల్ల ఆమె డాలీని చూస్తే తమ దుఃఖం 'తగ్గతుందన్న 

ఆశతో వొచ్చారు. ఆ [కితంరోజే డాలీ పెళ్ళి చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపో 

యింది. ఆమె తమ కుమార్తె ఎంత దారుణంగా చనిపోయిందో షాకి 
చెప్పుకున్నారు. ఆమెని ఎవరు ఓదార్చ గలరు? ఆ దుఃఖాన్ని ఎవ 
రార్బ గలరు ? ఇంకొక రయితే బిగ్గరగా ఏడుస్తూనే వుండేవారు. కానీ 

ఆమె చాలా గుండెని బ్బరం క్రల్ర మనిషి. 

ఇంతట్లో ఎమ్. ఆర్. నాగేళ్వరరావుగారు తాము రాసిన + రామ 

యోగి పిచ్చమ్మగారి జీవితచరి[త పోష్టులో పంపించారు. మామ్మగారు, 

సత్యవతి అప్పుడు ఇక్కడే వున్నారు. వారిద్దరూ పిచ్చమ్మగారి చరి 

తని తమకి చదివి వినిపించమని షౌని అడిగారు. షౌ ఆ పుస కాన్ని 

చదవ నారంభించారు. ఆ పుస్తకం షౌ చదవడం పూర యిన క్షణం 

నించి చేతో తీసేసినట్లు కనకమ్మగారి. దుఃఖం అంతా మాయమై 
పోయింది. 

.. _కనకమ్యాగారు వ్యవహార కర, ఆమే లేందే వ్యవసాయం, 

మిగిలిన పనులు జరుగవు. అందుచేత. ఎప్పుడు వీలుపడి తే అప్పుడు 

అరుణాచలం వొసారు. సౌరీస్ జీవితచరిత మొదటి భాగాన్ని కన 
. కమ్మ గారే అచ్చు వేయించారు. 

+ ఆమె గొప్ప యోగిని. సౌరీస్ మహాజ్ఞాని అవుతుందని పిచ్చమ్మ 

గారే సౌరిస్ బాల్యంలో తొలిసారిగా చెప్పారు. 
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జయంతికి ముందు రావుగారు వుత రం రాశారు. “జయంతికి 

నేను వసుంధర వొసున్నాం” అని, డాక్టరు రావుగారు రెండవ (పపంచ 

యుద్దంలో army లో వుండే రోజులలో చలంగారికి వుత రాలు రాసే 

వారు. ఆయన చలంగారికి చాలా గట్టి admirer. చలంగారు బెజ 

వాడలో వుండే రోజులలోనే ఆయన తమ భార్యతో, రుక్మిణి అనే 

cousin తో కలిసి చలంగారిని చూడడానికి వొచ్చారు. , రుక్మిణి, సరో 

జిని వాళ్ళ కుటుంబమంతా చలంగారి కుటుంబానికి చాలా దగ్గరి స్నేహి 

తులు, వారి కజినే రావుగారు. 

కొన్నేళ్ళ తరువాత ఒకరింట్లో దసరా ా బొమ్మల కొలువుకి. షా 

వాళ్ళందర్నీ "పేరంటానికి పిలిచారు. ఆ పేరంటానికి వెయ్యి, చే, షా 

కలిసి వెళ్ళారు. ఆ చేరంటంలో ఒక అంద మైన, ఎంతో charming 

గా వున్న అమ్మాయి. కూచుని వుంది. ఆమె Es వాళ్ళవె పే నవ్వుతూ 

చూసోంది. వొయి్యి ఆమె దగ్గరకి వె శి “ఎవరమ్మా నువ్వు. నిన్ను 

చూసే మాకు చిరపరిచితురాలివిగా కనిపినున్నావు?” అని అడిగారు 

ఆమెని, 

“మీ మేనల్లుడి భార్యని "నేను. నా పేరు కుసుమ” అని 
చెప్పారు _ ఆమె. 

. మరుసటిరోజు కునుము తమ పసిపాపని ఎత్తుకుని చలంగా రిం 

టికి వొచ్చారు. వొయ్యి విజీగా వుండటంవల్ల కుసుమని మేడమీదికి 

తీసుకు వెళ్ళమని షౌకి అప్పజెప్పారు. అప్పట్లో షౌ మాట్లాడడం చాలా 

శక్కువ. ఆ మాట ఇప్పు డెవరూ నమ్మరు. 

"ఎవరన్నా వారంతట వారు మాట్లాడ వలసిందే గాని షా 
తాముగా కల్పించుకుని మాటలాడేవారు కారు. కుసుమ “మీనుండర్ 
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చదివాను. నే నెంతో ఇష్టపడ్డాను. చాలా బావుంది” అన్నారు షాతో. 

అలాగే కాసేపు కూచుని వెళ్ళిపోయా యా రామె. 

1965 నించి (పస్టాద్ అనే అబ్బాయి చలంగారికి వుత రాలు 
రాయడం ఆరంభించారు. తమని తాము చలంగారికి పరిచయం చేను 

కుంటో__ “మా అమ్మ, పిన్ని అందరూ మీ &6౧౧1/6/5” అని 

రాశా రాయన. తరువాత తరువాత (పసాద్. ఇక్కడికి వొస్తూ వుండే 

వారు. ఆ _పసాౌద్కి మేనమామే రావుగారు. 

రావుగారు, వనుంధర జయంతికి వ పొచ్చారు. వారితో బాటు జవ 

హర్, సరోజ వొచ్చారు. ఆ జయంతికి సంగీతరావుగారు వొచ్చారు. 

సంగీతం గురించి షౌ, ఆయన చాలావిషయాలు మాట్లాడు కున్నారు. 

ఆ జయంతి ఎంతో వె భవంగా జరిగింది. రావుగారు. “మనం బంధు 

వుల మట. దగ్గర బంధువులమా, దూరం బంధువులమా ఎట్లాగ మనం 

బంధువుల మయ్యాం? = అని అడిగారు షాని. 

అప్పుడు షా “దూరమే కానీ ఎంత దూరమో కూడా నాకు తెలి 
'యదు. మీరు నాకు అన్న వరస అవుతారు” అన్నారు షొ రావుగారితో. 

అప్పుడు రావుగారు, కుసుమ యాక్సిడెంట్ లొ చనిపోయారని చెప్పారు. 

జయంతి మరుసటిరోజు నరకి షా దగరకి వొచ్చి “వసుంధర, 

రావుగారు ఇక్కడ వెళ్ళిచేనుకుంటారట” అంది. 
“ఆయన భార్య బాధవడతారు. ఇలాంటివి నా సమక్షంలో జర 

గడం నా కిష్టంలేదు. గుళ్ళో. పెళ్ళి చేనుకోమను . కావాల్సివ సే” 

అన్నారు షా, 

ఆ సంగతి నర క్రి వారికి చెప్పింది. వాళ్ళు గంగాధరాన్ని పిలిచి 

మాట్లాడు కున్నారు. ఇంక ఆ పెళ్ళి వ్యవహారంతో షాకి ఏ సంబం 

ధమూ లేదు. వారు ఏ ఏమను కున్నారో గాని. తెల్టవారకట్టనే (బాహ్మడిని 
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పిలిచి జయంతికి వేసిన పందిట్లోనే పెళ్ళి చేసుకుంటున్నారు. ఆ పెళ్ళి 

మామ్మగారి ఆధిపత్యంలో జరిగింది. తెల్లారి పందుంపుల్లతో పళ్లు 
| | ర ౧౧ 

_ తోముకుంటుం పే మి (శ్రీ ఏడుపు వినిపించింది షాకి. మి(శ్రీని సముదా 

యించాలని వరండాలోకి వొచ్చి, అక్కడే వున్న మిశ్రీని ఎత్తుకున్నారు 

షా, ఈలో గా రావుగారు, వసుంధర వివాహాలంకారంతో వొచ్చి షౌ 

పాదాలకి (పణమిల్లారు. 

ఆ రోజే నర కి రావుగారిని మెర్స్టన్ని పరీక్ష. చేయించడానికి 

తీసుకు వెళ్ళింది. రావుగారి medical examiriation ముగిశాక, మెర్ 

స్టన్ “ఆయనకి ఫీజ్ ఇవ్వాలా?” అని అడిగారు. “ఆమెకి తోచింది 

ఇమ్ము” న్నారు రావుగారు. ఆమె $0 రూ ఫీజొగా ఇచ్చింది. ఆ డబ్బు 

తోనే రావుగారు రమణస్తానీయులకి 'పెళ్ళివిందు చేశారు. తరువాత 

రావుగారు ఇక్కడ నాలుగురోజు లుండి, ఫోటోలు తీసుకుని వసుంధ 

రతో కలిసి వెళ్ళిపోయారు. 

రమణస్టానీయులలో ఈశ్వరుడి మిద కోపతాపొలు విరోధాలు 

' అధిక మైనాయి. మఖ్యంగా నర కిల్లో ఈళ్వరుడిపట్లి విరోధం మరీ. 
ఎక్కు వై ౦ది. రమణస్టానీయులు. ఎవరూ తనులో ఎంతవిరోధం తె 

త్రినా, "శ్రమకి ఎంత కోపం వొచ్చినాగానీ ఈళశ్వరుడ్ని మాగతం వొది 

లేవారు కారు. తాము వింటామని అంటేనే షౌద్వారా వారిని ఆరేశించి 

నడిపిస్తున్నారు ఈశ్వరుడు. జీవిత మంతా డేనిలోనూ 1౧౪౦1౪6 కాని 

సౌరిస్. ఈశ్వరుడు తమకి వారిని నడుపమని అప్పగించారు కనుక 
కల్పించుకుని ఈశ్వర నిర్దేశానుసారం వారిని నడుపు తున్నారు. నర్తకి 
ఈ విధంగా విరోధి స్తే మళ్ళీ ఆమెకి పెద్ద జబ్బు. చేస్తుం దని 

షాకి తెలిసింది. అంచాత తమ లోపలనించి ఏ నిమిషాన ఏమాట 

వొస్తుందోనని సౌరిస్ వీలున్నంత సేపూ తదు గదిలోనే వుండేవారు. 
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కానీ నర, కి తనంత తాను ఆమె దగ్గరకి వొచ్చేది.. ఈశ్వరా దెళం 

గనక షా వారిని నడుపు తున్నారు. ఈశ్వరుడు వారిని ఎన్నెన్ని విప 

తుల నించీ, _పమాదాల నించీ రకించారో! వారంతా ఈళ్వరుడితో 

విరోధించే వారేగానీ తమలో తాము ఎక్కడాలేని స్నేహభావంతో 

మెలిగేవారు. తను వారిని వొదిలేసే, ఇక వారిలో ఒకరి కొకరికి పడక 

పోవడంకూడా జరుగుతుందని షాకి తెలిసింది. నిజానికి షౌ వ్యకి త్వం 

(పళయం నాటి కే పూరి గా చెరిగి ఫోయింది. నడిపేందుకు, నడిపించేం 

దుకు అక్కడ షా లేదు. షోగా కించి ద్వ్యకి. త్వంతో వున్నప్పు డామెకి 

ఈశ్వరుడు వప్పగించిన బాధ్యత మాతం మిగిలింది. రమణస్థా నీయు 

“లలో ముఖ్యం నర్వ క్రి ఈశ్యరుడితో విరోధించి ఒక Dead end రావ 

డం, జబ్బుపడటం ముక్ళీ విశ్వాసం పెంచుకు నడవడం, విరోధించ 

డం, ఇదంతా పదేపదే జరుగు తోంది. షాకి వారిని నడపడం అసా 
ధ్యమై పోయింది. అప్పుడు ఈశ్వరుడు అంతా తామ చూనుకుంటా 
మని వారిని వొదిలివెయ్యి మన్నారు, షౌవొదిలారు కాని ఈశ్వరుడే 

వాళ్ళని ఇదివరకటికన్నా గట్టిగా పట్టుకున్నారు. ఆయన వారిని ఇది 

వరకటికన్నా. బలంగా నడుపు తున్నారు. ఆయన వారిని వొదిలి వెయ్య 

మనగానే అర్హమైండి షాకి. ఇక ఎవరూ వారిని (పత్యేకంగా నడపా 

ల్సిన అవ వసరం ం లేదనీ. తనలోని ఈళ్వరళకి వారిని నడిపిస్తుందని. 

ఆ తరువాతకూడా రమణస్థానీ యులు. ఆమెకి మునుపటిలాగే 

అన్నీ చెబుతున్నారు. ఆంతా మునుపటిలాగే నడుసోంది. కానీ ఆపట్టు 

పోయింది. షాకి ₹ే కచ్చ, వారికి స్వేచ్చ. షా కాలంలో అధిక భాగం 

సంగీత సాధన ఆ ఆ|కమించిండి. ఆమె జీవిత (శమంలో ఈశ్వరుడు 

కాల నియమాన్ని పూర్చిగా నడలీంచారు. ఆమె time ఆమెదే. 

మామ్మగారు జిన్నూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరిగిన సంగతి 

షాకి చెప్పారు. తాము జిన్నూరు వెళ్ళేసరికి రాజుగారి కుటుంబీకులు 
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డాలీ తమజాతి అమ్మాయికాదని అభ్యంతరం చెప్పారట. అప్పుడు 

మామ్మగారు ఆ రమణస్థాన్ ఎంతో గొప్పది. మీరు అక్కడి అమ్మా 

యిని అభ్యంతర పెట్టకండి” అని చెప్పారట వాళ్ళకి. అప్పుడు వాళ్ళు 

డాలీని స్వీకరించా రట. 

వెళ్ళే ముందర డాలీని షౌ అడిగారు. “డాలీ నువ్వీ జీవితం 
లోకి ఇష్టపడి అడుగు "పెడుతున్నావు. రేపు ఎకష్టం సుఖం వొచ్చినా సీ 

కాళ్ళమీద నువ్వే నిలబడాలి సరేనా?” అని. డాలీ ఆమాటకి సిద్దపడే. 

వెళ్ళింది. అనాటి నించి ఈ నిమిషం దాకా అట్లాగే థె నైర్యంగా. 

నిలబడింది, 

ఒకసారి మామ్మగారు జిన్నూరునించి వొచ్చి చెప్పారు. డాలీ 
కడుప్పతోందని, మొదటి కాన్బుగనక భయపడుతోందని. 

అప్పుడు షా డాలీకి వుత్త రం రాయించారు. “డాలీ నికు భయం 

గా వుంటే కాన్సుకి ఇక్కడికిరా” అని. 
నడక వొచ్చిన పిల్లని తల్లి ఎత్తుకుని కూచుంటుం దా? నడక 

చ్చాక వొదుల్తుంది నడవడానికి, కానీ పడేటప్పుడు మా(తం చూస్తూ 

వద రక్షి గ్ సుందికదా: ఈళ్వరుడూ అంతే. లోకంలోకి పంపిం 
చినా అవసరమైనప్పుడు రక్షణ. జరుగుతూనే వుంటుంది. బాధ్యత వుం 

డదు గానీ (పేమ వుంటుంది. అదే డాలీ విషయంలో జరిగింది. అప్ప 

ల్లోనే, సత్యవతికూడా కడుపుతో వున్నట్లు వుత్తరం వొచ్చింది. 
. అన్నయ్యకి మోటార్ 3 సై కిల్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని టెలి 

గాం వొచ్చింది. నర కి అన్నయ్యని చూడటానికి వెళ్ళింది. అప్పుడు . 

బెజవాడ వెళ్ళి శాస్రిగార్ని చూసింది. శాస్త్రిగారు నర్తకిని ఎంతో 
ఆప్యాయంగా పలకరించి తమ. ఆరోగ్యం సరిగా. లేదని, తాము. 

మదాను విడిచిపెట్టాక మళ్ళీ మృదానువైవు ఎన్నడూ రాలేదని, 
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వొచ్చి నట్టయితే తిరువన్నామలై తప్పక వొచ్చేవాడి నని, తాము 
రావటశ్రేదన్న మాపేగాని తమ ఆత్మ నిరంతరమూ రమణస్థానంలో 

తిరుగుతూనే వుంటుందని, చలంగారు ఇ ఇంట్లో ఫలాని మార్పులు చేశారు 

కదూ అని_. ఆన్ని వివరంగా. నర కికి చె చెప్పారట, అవన్ని కూడా 

నిజమే ఆ | రోజుల్లో పౌ తమ గదిలో. ఆయన pr[856n66 ని ఫీల్ 

అయ్యేవా రు. ఆ తర త కొద్ది రోజులే శాస్త్రిగారు పరమపదించారు. 

సౌరిన్ లోంచి. పలిశే శఈశ్వరళకి, కి తమని. సమర్పించుకుని 

చివరి వరకూ తమ, పట్టును నిలుపుకున్న "వారిలో శాస్త్రిగారు నిస్సం డే 

హంరిగా ఒకరు.. ఈశంరుడు. “శాస్త్రిగారు నా gent” అని పేర్కొన్నా 

రం కే శాస్రిగారిపట్ల ఈశః రాను గహం ఎంతగా (పసరించిందో వివ 

రించాల్సిన పని లేదు. 

శాస్త్రిగారికి చలం రాసిన లేఖలు ఈశ్వర విలాసాన్ని చలం 

అన్ని రచనలకన్నా,ఆధికంగా చాటుతాయి. అందువల్లనే శాస్ర్రిగార్ని 

నడిపిన ఈళ్వరకాంతిని చాటే ఆలేఖల్ని ఈ రచనలో ధారాళంగా విని 
యోగించుకోవడం జరిగింది. _ 

౪ (టివ్లోనే నర కి తెనాలి వెళ్ళి అన్నయ్యని చూసి, కూచి 

భొొట్ల సు సూర్యనారాయణ గారిని చూడటానికి వెళ్ళింది. ఆయన “మావాడి 

వల్ల నేను ఇక్కడ కట్టుబడిపోయాను. నే నెక్కడికీ వెళ్ళడం లేదు. 

కదిలే చలంగారి దగ్గిరకు 0 రానా” అన్నారట నర, కితో. ఆయన తమ 

: పాటలనుకూడా పాడు కోవటల్లేదట పాపం! 

రామానంద 1969 నించి 71వ సంవత్సరం వరకూ సూర్యనారా 

యబగారితో ఎన్నో సాయంకాలాలు చలం. సౌరిస్ల గురించి వింటూ 

గడిపాడు, సంజచీకటులు. మునురుకొంటూ వుంపే దిగులుగా రామానం 

ర్. “జీవితం. నన్ను పూడ్చి పెట్టకపోతే అరుణాచలాన్ని భగ 



ఆఉరుణాచలం జు 

_ శ్ 
శా! 

వాన్ సమాధిని వొదిలి పై వాడిని కాదు బాబూ” ఆనేవారు తరచు 

సూర్యనారాయణగారు. జ 

డాలీ కడుప్ప తోందని తెలిసి తన స్నేహితులలో కలిసి “చే” _ 
మేజోళ్ళు, కోట్లు వూలుతో అల్లి, నేప్కిన్స్, ఫాకులు ఎన్నో కుట్టి 

వాటన్నిటిని కలిపి ఓ పె'టైడు “సామాను పుట్టబోయే బుల్లి బుజ్జాయి కోస 

మె పంపించారు, ఆ పార్సిల్ ఆ అండే సమయానికి డాలీ ఆత్త వోరిం 

బ్లోనే వుంది = న 

చే ఈ విధంగా వ వాళ్ళ బాబుకి presentation పార్పిల్ పేంపిం 

దనీ, దాన్ని మీకు పంపమా ఆని డాలీకి నర క్తి వ్పుత్త రం రాసింది. 

“మా కవన్నీ అవనరం లేదు” అని వాళ్ళు జవాబు రాశారు. 

చిత, పకపక ఆ బట్టలు చూచి ఎంతో మురిసి పోయి "ఈ 
బట్టల కోసమన్నా మాకో పాపాయిని కనాలని వుంది” అన్నారు. ఇంక 

ఆ బట్టలన్నీ తమకి తెలిసిన వారిలో ఎవరు ముందుగా (పనవి స్తే.వా సే .వారికి 

పం పెయ్యాలని అనుకున్నారు రమణస్థాసియులు. 

డాలీ పురిటికి వొచ్చింది. ఇంక ఆహౌట్టలో పిల్ల సరె న posi- 

tion లో శేదని తెలుస్తోంది. డాలీ భయవడడమూ దానివల్లనే. అప్పట్లో 

బోస్ కాంపొండ్లో' అరుణ ఆనే నము వుండేది. నర్శకి “ఆమెని. పిలి 

పించి డాలీని examine చేయమంది. ఆమె డాలీని "పరీక్షచేసి ' “పిల్ల 

సరై న positiondో లేదు. తలపె పెకి కాళ్ళు కిందికి వున్నాయి (Breech 

presentation ) ఈకాన్సు నేనే “చేస్తాను, ” అన్నారామె. ఆవిడ చాలా 

'అనుభవశాలినిమైన నర్చు. అందువలన కాన్సుక ఇంట్లోనే అన్ని 
ఏశ్చాట్లూ చేయించాడు షా, -. . . 

డాలీకి సీమంతం చేశారు. షౌయే స్వయంగా జాజిపూలతో 

పూలజడ చేశారు. రాజుగారు అరుణాచలం వొచ్చి హోటల్లో దిగారు. 
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డాలీ రోజూ హోటలుకి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి వొచ్చేసేది. ఒక రోజు 
డాలీ రాజుగారితో కలిసి సినిమాకి వెళ్ళింది. అక్కడే నొప్పులు 

వొచ్చాయి డాలీకి. రాజుగారు డాలీని నర్సింగ్ హోమ్లో దింపేసి చలం 

గారికి కబురు పెట్టారు. అది మామూలు (పసవం కాదు, 86600 

presentation. ఏమా తమూ ఆపరేషన్ కి ఒప్పుకో వద్దని చెప్పి 

చ్మితని ఆస్ప్మతికి పంపించారు షొ. నర. కి కూడా ఆదు పట్టలేక 

_ ఆస్పతికి వెళ్ళిపోయింది. చిత డాలీని 'కన్నదే కాని, న శే డాలీని 
_ పెంచింది. అందువల్లనే చిత పిల్ల లందరిలోనూ డా అంటే 

_ నర్శకికి ఎక్కువ (పేమ. 

_ ఆ రోజు షొయే వంటచేశారు. మిగిలినవారు ఆమెకి కావాల్సిన 

వస్తువు లందించారు. ఆమె bath room లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకి 

ఒక వెలుగు కనిపించింది. సరిగ్గా ఆమె బె టికి వొచ్చేసరికి డాలీకి 

పిల్లవాడు పుట్టాడన్న కబురు' తెలిసింది. “రాతి అయ్యేటప్పటికి. 

పిల్ల ల వాడు. వ్రమాదస్థితిలో వున్నాడట మేం చూసి వొస్తాం షో” 
అన్నా నర కి, చిత. “వెంటనే. వచ్చెయ్యాలి” అన్నారు షా... 

వాళ్ళు వెళ్ళి "పిల్ల వాడ్ని చూసి చొచ్చేశారు. అయిదారు రోజులై నాక. 

: డాలీ ఇంటికి. వచ్చేసింది. ఆ పుట్టిన చిరంజీవే బావి. - నెలరోజు 

_ లున్నాక డాలీ అత్త వారింటికి వెళ్ళిపోయింది. 

ఇంతట్లో సత్యవతి. ఆడపిల్లని కన్నదని వృత. రం వచ్చింది. 

ఏవో కొన్ని విన్న, చిన్న చొక్కాలు నర క్ష చీదవాళ్ళకి ఇచ్చేసిం తరు 

వాత చే పంపిన పార్శిల్ పార్మిలే సత్యవతికి పం'పేశారు. సత్యవతికి 
పట్టలేని ఆశ్చర్యం. పార్శిల్ నిండా పి లకీ కావాల్సిన బట్టలు. ఆ పాప 

వేరు వనుధ. వనుధ మంచి బరువు $ న్నర పొన్లున్న దట. కానీ చే 
పంపిన బట్టలన్నీ ఆపిల్లకి సరిగ్గా. సరిపోయాయట, “ఏమిటీ gift. 
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ఎంత బావుందో 1 నాక్సు ఏం చేయాలో కోచటల్లేదు” _ అని రొశోరు 

సత్యవతి షాకి, 

' డాలీ కొడుక్కి. చలంగారు రాజరాజన రేం దుడని పేరుపెట్టారు. 

డాలీ, రాజుగారు ఆ పేరే: వుంచేశారు. సత్యవతి కూతురికి చలంగాలే 

వనుధ. అని "పీరు పెట్టారు. న 

చం(దరావుకి సాహిత్యంతో చాలా వరకూ పరిచయం వుంది. 
అయన కథలుకూడా రాసూ వుంటారు, చలం కథలు: చదివి, చలం 

గార్ని చూడటానికని వొచ్చి ఈ శ్వరుడి గాలానికి చిక్కు కున్నారు" 

ఆయన బొడ్ మెం టెన్ స్టేయర్.. ఖరగ్పూర్లో వుంటారు, ఆయన 

ఎప్పుడు రమణస్థాన్ కి వురుకుదామా ఆనే తహతహలో వుంటారు. 

వాళ్ళకి శలవలు. దొరక్సవు, శలవు చొరికే లోపల రమణస్థాన్ గురించి. 

కలలు కంటూ. వుత్న. రాళ్లు. రాస్తోవుంటారు. “చలం సాహిత్యనుమాట” 

అన్న పేరిట చలం 'సాపాత్యంలో వున్న quotations అన్నీ చాల 

(శమతో సేకరించి... చలంగారికి పంపించారు. అది నిజంగా ఆయన 

చేసిన, ఇతరులకు. తోచని గొప్ప కృషి. ఆ పున సృకాన్ని శ్రీ ) రమణ 

స్టాన్పచురణ సంస్థవారు (పచురించారు. 

రెడ్డిగారు చం(దరావుగారితో కలిసి: వొచ్చారు. ఆయన ఇక్క 

డికి రావడర వలన ఎన్నో వ్యసనాలు ఆయనలోంచి తొలిగి పోయాయ. 
ఇంక ఆయనకి భగవాన్ మీద అచంచల విశ్వాసం. ఆయనా ఖరగ్. 

"పూర్ వాస సవ్యులే. రెడ్డిగారికి, చంచ(రావుగారికి ఏ విధంగా రమణ 

స్టాన్కి వుపయోగపడదౌమా అని యోచన. రెడ్డిగారి అరుణాచల సం 
దర్శనానుభవాల్ని వారి మాటల్లోనే వించాం. 

"చంచ రావుగాశి వల్ల చలంగారిగురించి ఎంతగానో విన్నాను, 

చాలాసార్లు వారి దర్శనానికి “తహతహ లాడాను. నేను చాలా దురస్ష్యస 
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నాలకి లొంగిపోయిన వ్య క్రి ని. చలంగారి దగ్గరికి రాగానే నాకు సౌరిస్ 

గారితో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది. ఆమె ముందు ఏం మాట్లాడ 

-- గలను ? కానీ ఆమె దర్శనం వలన నాలో -. ఏదో తెలియని మార్చు 

వొచ్చింది. నాకు పట్టిన దురర్యననాలన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటి అవం 

తటవే తొలగి పోయాయి. అవి ఒకటొక టే తొలగిపోతూ - వుండగానే 

అరుణాచలమన్నా, సౌరిస్ గారన్నా, చలంగారన్నా- నాకు (పేమ, భక్తి 

పెరగ సాగాయి. నాలో ఎన్నడూ ఎవరూ వూపొంచని ఈ మార్చు 
పౌరిస్గారి వల్లనే కలిగిందని తెలిసిన నా భార్యా పిల్పలుకూడా అరుణా 

చలం వొస్తామని, వొచ్చి సౌరిన్ గారి దర్శనం చేసుకున్నారు. 'అప్పటి 

నించి తరచు వొచ్చిపోతూనే వున్నాం. 

రైల్వేలో పనిచేస్తూ వుండడంవల్ల ఎప్పుడు వీలుపడి తే అప్పుడు 

అరుణాచలం వొసాను.. -సౌరిస్గారి లాగ, చలంగారి లాగ ఏమి. ఆశించ 

కుండా, ఎవరూ అన్న. (పశ్న లేకండా ఎదుటివారిమీద గొప్ప చీమని 

వర్షించేవారిని నేను జీవితంలో చూడలేదు. 

..... రాముని స్పర్శతో రాతిలో. కదలిక, .. వొచ్చినట్లు నా జీవితం 
.. లోనూ సౌరిప్గారి దయవల్ల. ఏ వెలుగులకో తలుపులు తెరుచుకుంటా 

యన్నడే:నా. ఆశ, విశ్వాసం. " పూజాపీఠంలో నిలుపుకోవాల్సిన వారి 

గురించి ఇంతకం పే ఎక్కువగా చెప్పడం నా దృష్టిలో అపరాధం.” 
=, పిన్ని తొలిసారిగా ఇక్కడికి వొచ్చింది. తాను ఇక్కడే వుండీ 

ఫోతానని,.. నెలకి కొంత డబ్బు ఇస్తానని అంది. “ఇక్కడ ఈశళ్వరు 
డికి అర్చించుకుని వుండ వల్సిందే' కానీ _గబ్బుకద్ద వుండడం పడదని 

షౌ అన్నారు. పిన్ని వెళ్ళిపోయింది, " 

పిన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి వొచ్చింది... ఇక్కడే చేరే 1 ఇల్లు 

కట్టుకుని చలంగారికి దగ్గరగా. వుండాలని. ఆమె వూహ. షా, చలం 
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గారు, పిన్ని, కురంగేశ్వర్, కృష్ణారావు షి షికార్లలో ఒక క్క భూమినే 

వెదికే వారు,.ఆమె ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఎక్కడ బావుంటుందా అని. 

చివరికి రమణస్థాన్ వెనకాల భూమిని ఏరుకుని __ “ఇక్కడ. ఇల్లు 

కట్టుకుంటే చాలా బావుంటుందండ్రీ వెంకటచలంగారు మీరు నాకు దగ్గ 

రగా వుంటారు” అంది పిన్ని. 

అప్పుడు చలంగారు “ “నిజమే పిన్నీ ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటే 

చాలా బావుంటుంది. నువ్వు ఓ కేక పెడితే మాకు వినిపినుంది. ఆక్క 

డున్న గట్టుమీద కూచుని నువ్వు ' ఎంకిపొటలు పాడితే. మాకు. విని 

పినాయి” “అన్నారు. 

ఆ భూమి మధ్యలో ఒక సమాధి వుంది. “నా కిక్కడ ఒంట 
రిగా వుంటుందేమో, చీకట్లో భయం చేస్తుందేమో” అంది పిన్ని. . 

“ఏం ఫరవాలేదు పిన్నీ ! ఆ సమాధిలో వా డున్నాడుగా. నువ్వె 
ప్రుడన్నా భయంతో, 'శకేకణీసే *నే నున్నానుగా” అని హడు సమా 

ధానం ఇస్తాడు పిన్ని ! కి అన్నారు చలంగారు. : 

oe “అమ్మ 'బోవోయ” అని కేక పెట్టింది పిన్ని. 

ఆ సమయానికే ఓక ముసలాయన ముసుగు చేసుకుని ఆ వేప 
నించి వెడు” తున్నాడు. చలంగా రతన్ని పిన్నికి చూపించి “నాడు 

పిన్నీ వాడే వాడే ఆ సమాధిలో వుండేది. జా(గత. గా చూడు. అప్పు. 

డప్పడు. బై టికి వొచ్చి కూచుంటాడు” అని అన్నారు. పిన్నికి ఒక కే 
ఒణుకు పుట్టుకు వొచ్చింది. ఈ విధంగా సరదాగా హాస్యాలు చలం 

గారు చేయడం" ఆవిడకి"చాలాో' ఇష్టం. రాతి రమణస్థాన్ బెటట వరం 

డాలో. బల్ల మీద వడుకునేది పిన్ని. 'అప్పలి కింకా. రమణస్టాన్ (పాంతా 

లలో street Hghtక“కేవృ,, చుక ట్టూరా కటిక చీకటి. అప్పుడప్పుడు . 

పిన్నికి భయం' వేసేది. 
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“వెంకటచలంగారూ నాకు భయంగా వుందండీ అబ్బా ఇంత 

నీక టేమిటి ? అని అనేది పేన్ని. 

“సీకేం భయం లేదు పిన్నీ, పడుకో” తని చలంగా రనగానే 

పడుకునేది. 

అప్పట్లో రమణసాన్ [సాంతం బౌగా అడివిలా వుండటం 

వలన ర్యాతంతా రకరకాల పక్షుల కూతలు వినిపించేవి. తెల్టవారగట్ట 

రమణస్తాన్ పక్కనే వున్న చింతచెట్టు మీదికి ఒకపకీ వొచ్చేది. దాని 

అరుపు మనిషి మూలుగులాగ 'వూవూం అని వుండేది. ఓరోజు తెల్హ 

వారగట్ట ఆపక్షి అలా అరిచేసరికీ- 

““వెంకటచలంగారు, ఎవరండీ అట్లా మూలుగు తోంది. మీకు 

మూలుగు వినబడటం లేదా?” అని అడిగింది పిన్ని. 

“సీశేం ఫరవాలేదు పిన్నీ, వాడే ఆనమాధిలో వాడే అక్కడ 

కూచున్నాడు_ సీకు తోడుగా- నువ్వు భయపడుతున్నా వని” అన్నారు. 

చలంగారు. 

ఆవిడ భయంతో ఒక్క అరుపు అరిచి పఠువుచుట్ల తీసుకుని _ 

ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఈ నంగళులన్నీ ఉదయం అందరికీ చెప్పు | 

కుని నవ్వేది పిన్ని. నాలుగు రోజు లున్నాకే పిన్ని వెళ్ళిపోయింది. 

హైదరాబాదులో నాటక కళాసభలు జరుగుతోం యే ప్న్ని అక్ష 
డికి వెళ్ళింది. చలంగారు ఆమెకి వుత్త రాలు రాసీ ఎస్ పిన్ని, Thé. 

FF famous dancer అని రాచేవారు. 

చలంగారు యమునకి, సత్యవతికో వత రం రాశారు ఆమె 

షడన్ ఇసూ. “మాపిన్ని హై హెదరాబాదు. వొచ్చింది. ఆమె చొలా గొప్ప 

dancer; వెళ్ళి కలుసుకోండి” అని, వాళ్ళు ఆమాట నిజమేనని నమ్మే 

శారు, సత్యవతి, యమున అంతదూరం ఓపికగా నడక ఆమెని చూడ... 
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డానికి వెళ్ళారు. ఆవిడ పేరు చెప్పగానే ఆమె జై టికి వొచ్చంది. వాళ్ళు 

ఆవిడే పిన్నని అనుకోలేదు, ఎవరో గొప్పగా రొమేంటిక్గా, ఛారిశిం 
గ్గా వున్న girl of sweet sixteen వొస్తుందని వాళ్ళు expect. చేస్తు. 

న్నారు. బె టికీ వొచ్చిన పిన్నిని చూసి “గొప్ప dancer (పిన్ని 

నాటక కళా సభలకి వొచ్చారట. చలంగారు మమ్మల్ని ఆమెని చూడటా 

నికీ పంపించారు” అని చెప్పారు వాళ్ళు. 

వెండిజుత్తుతో, _కీళ్ళనొప్పులతో బాధపడుతున్న పిన్ని కోపినో 

టితో “నే నేనమ్మాః ఆ dancer ని” అంది వాళ్ళు నిర్జాంతపోయ్లు 

ఆ మాటని నమ్మలేక ఆమెవె పు చూశారు. “ఆయన అట్లానే రాస్తూ 

వుంటారు లెండి” అని నవ్విం దామె, అప్పుకు సత్యవతికి, యమునేకి 

చలంగారి sense of humour ఎంత గొప్పదో. బోధపడి ఆ inci, 

dent ని ఎంతో గొప్పగా enioy చేసి చలంగారికి- . “(వక్యాతనర్త క్రి 

గురించి మంచి వుత్త రాలు రాశారట. 

పిన్ని మళీ తిరువన్నామలై వొచ్చింది. రమణస్టాన్ వెనక. 

మరి ఒంటరిగా వుంటుందని పల్గొకుత్తులో స్థలాలు అమ్ము తున్నారని 

ఆక్కడ స్టలం కొనాలనుకుంది | పిన్ని. 

“పల్దాకుత్తులో వుంటే పాములు ఎక్కువేమో వెంకటచలం 

గారు” అని “అడిగంది పిన్ని. 

“వుం పేనేం- నీకు తోడుగా వురటాయి. ఒంటరిగా వుండలేనం 

ట్రావ కదా” అన్నారు. చలంగారు. . 

పిన్ని ఇల్లిట్లా వుంటుందో కురం గేళ్వర్ muse చేసి బొమగ్డలు. 

వేశారు. పిన్నికి “పాముల. పుట్టల.” అని. 'పేరుపెట్టా రాయన. ఆయన ' 

వేసిన బొమ్మలు అందరికి. చూపించుకునేది పిన్ని. పిన్ని ఇంటికి 

“వల్మీకం” అని “పేరు "పెట్టారు కురంగేళ్వర్. 
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vu ఒకరోజు పల్హాకుత్తులో పెద్ద పెట్టున చెట్లు కొ" ప్రయ్యడం మొదలు 

పెట్టారు: అక్కడి పొములన్నీ" బోస్కాంపొండ్లో (వవేశించడం 

- మోన్లు. పెట్టాయి. బోన్కాంపొండ్లో వాళ్ళు ఆ వొచ్చే పాములన్ని 

బిసీ చంపుతున్నారు 

Cag 
గా వెంకటచలంగారూ?ః! ఎన్ని పాములో, పల్లాకుత్తు నించి ఎట్లా 

వొస్తున్నాయో? * అంది పిన్ని... | 

“మరేమీ లేదుపిన్ని! నువ్వింకా. రావడంలే దేమా అని చూసి. 

పోవడానికి, నువ్వెప్పుడు వ్ వొనావా కనుక్కు “పోవడానికి వొచ్చి వుం 

టాయి” అన్నారు చలంగారు.. | 
నా J . 

_ పిన్ని ఇల్లు కట్టుకోవడం సరించి. సపణాళికలు ,(పయత్నాలు 

చేస్తోంది కానీ ఇంతట్లోశే వాళ్ళవా కామెని ఇంటికి పిలిచేశారు.. 
శ్" ' 

"సుధకి పెళ్ళయింది. (నుధ_షోక జిన్) ఆయన మెడిసిన్ చది 
వార్డు. మెంట్లాడ అనే. పల్లెటూళ్ళో ఆయనని Govt: doctor గా 

వెళ్తారు, _నుధకీ ఈశ్వరు, డంటే తిరుగులేని విశ్వాసం. ఆ -వూరిలోనే 

ఈళ్వర భకులై న వీరేశలింగంగారు టీచర్ గా పని, . చేస్తున్నారు. నుధకీ 

ఆయన్లక్తీ స్నెహం కలిసింది. 

ముమ్మడమ్మ సుధ దగ్గరకి వెళ్ళింది. నుద్ర॥ పషళలింగం 

ఈళ్వరవిల్నానాన్ని. గురించి మాట్లాడుకునే వార్ష .ముమ మగిడమశై “షౌ. 

' ఈళ్వరు డంటకే. నేను నమ్మను. వాళ్ళు సంగతి గ్ తెలియదా ? 

| ఎంత అర్బరిమ్లూకో _అధిట్లూ వుండే దట, 

- మీ 'అక్మిపాయం సరె. నది, “కాదమ్మా! మి రొకసార్రి అరుణా : 

. చలం వెళ్ళి రండి. అప్పుడు మీరిట్లాగ మాట్లాడరు” అనింవీ కేశ లింగం . 

గారు ముమ్మడమ్మ ని అరుణాచలం వెళ్ళేందుకగా (పోత్సహొంచారు. ' 
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వీరేశలింగంగారి (సోడ్సులం కోనే సుమ్మడమ్మ అరుణాచలని 
లు వొచ్చింది. వ న. roy స 

“షా నువ్వు నాకు ఈశ్వదుడిగ్గా కాదు, నా మేనకోడలిగానే కని 

పిస్తున్నావు. నువ్వు మారావు కనక ఎ కోరని అంది, పాత. 
షౌ నవ్వి వూరు కున్నారు. 

షౌ ముమ్మడమ్మ పాట ఎప్పుడూ. వినలేదు. “న్న చెబుతాడ్తు 
నువ్వు చాలా గొప్పగా పాడతో వని. భజనలో పాడు” తని. అడిగారు 

షౌ, నరకి ఆమెని. ల్ ల్. 
“ఎన్నడో పదమూడో ఏట నేర్చిన పాట నాకేం సుప, ఉప్పు 

డెక్కడ పాడగలను, నాశేం జ్ఞాపకం?” అంది మమ్మోడమ్మ.. | 
“నువే్యదయినా కృతి పాడు, నే నందిస్తాను” అన్నారు షౌ. 

ముమ్మడమ్మ గొప్ప పారవశ్యంతో పుష్ట తీగమర్లే మెరిసి 

పోయిం దామె పాట, ఎంత భావమో! ఎంత 'ఆర్హగితో : ఎంత మార్లు 

ర్యమో ? నర్వ కి, షా ముమ్మడమ్మని. "నువ్విక్క డే వుండిపో రాదా? 59 

అని అడిగారు. 

శాం h 
ad 

eG 

“నాశేం తోస్తుంది, నేనేం 'శేయ్యగలను ఇక్క డౌ అనది 

ముమ్మడమ్మ. 

“మీరేం చెయ్యాలి? హాయిగా భజనలో పాడుకుంటూ om 

చండి” అంది నర కి, " 

కానీ ఆవిడ వుండ లేదు. పదిరోజులు తరువాత. వెళ్ళిపోయింది. 

అప్పటినించి ఇప్పటిదాకా వొచ్చి పోతూనే వుంది. సుధవంటి ఉత ము 

డికి, లోకోపకారికి తల్లి కావడమే ఆమె జీవితానికి పట్టిన సార్దక్యత 

అనిపిస్తుంది. మననులోని మాటని దాచుకోలేని. నిష్యపటి ముమ్మ 

డమ్మ, . చరిత రాస్తున్న రోజుల్లో వొచ్చి. “నా గురించి బళ్ళు దగ్గత 
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పెట్టుకు రాయండి, భదం నుమా”. అన్ని రామానందని హెచ్చరించి 

మరీ - వెళ్ళింది. ముమ్మడమ్మ ధాటిని చూచే సౌరిస్_ 

“అత పోరు తప్పినా నాకు మేనత్త పోరు తప్పలేదండి" ఆం 

టారు తమాషాకి, | 

“ముమ్మడమ్మ చిన్నప్పుడు. వెంత నాజూకుగా, ఎంత అం 

రంగా వుండేదో : _ ఆవిడవేప్ల కళ్ళప్పగించి చూస్తూ వుండేదాన్ని”. అం 

టారు షా ఆ సంగతిని షై ఆమెతో. ఈమధ్య చెప్పారు. ముమ్మ 

డమ్మ నవ్వుతు “ వాల్బాలు, నొ మెల్ల కన్నుతో. నే, నందమా ? ఎవ 

రంటారు నే నంరమని En ఆంది. నిజానికి ఆమె అందం ముందు 

షాకి ఆ మెల్లకన్ను కూడా కనిపించేది కాదటి. అప్పట్లో ముమ్మడమశ 

| చల గాలికి కదిలిపోయే - సన్నజాజి తీగకి మల్లే. వుండేదట. ముమ్మ 

డమ్మ చిన్నతనంలో. చలం ఆమె talents మిద, తెలివితేటల మీద 

గోప్ప = ఆళలు పెట్టుకున్నారు. ఆమెకి. ఎంతో encouragement 

ఇచ్చారు. కాని పరిస్థితులు కోలిన్ రాలేదు. జీవితమూ, విధి ఆమెని 

ఎంతో (కూరంగా పరిక్షించాయి. ఆ సంగతి. తలుచుకుంటూ “నా 

చెళ్లెలీ జీవితం బూడిదలో పోసిన. పన్నీరై పోయింది”. అంటారు 

వలం. 

26, 
కాళ్ళ పొద్దుటూరు నించి శే షయ్యగారు అనే వారు వొచ్చారు. 

ఆయనకి ఈళ్వరుడిలో | నిస్వాసం కుదిరింది. అరుణాచలం తరచు రావ 

డం మొదలు పెట్టారు, ఆయనకి లేకలేక. బక కూతురు పుట్టింది. ఆ 

అమ్మాయి చేశే గిరిజి-  శేషయ్యగారి. అరుణాచల అనుభవాలు వారి 
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“జీవితపు దుర్చలత్వం నన్ను అరుణాచలానికి విసిరి కొట్టింది. 
(పళయం నా కిచ్చిన వర పదానమే ఈశ్వరసందర్శనం. అప్పటికీ | 

ఇప్పటికీ నాకు మరపురానివి చలం మ హర్షి నాపయి చూపిన (పేమాద F 

రాలు. ఆందరూ చలంమహర్షి రచనలు చదివి వారిని చూడడానికివొ సే 

_ వారు రాసిన ఈళ్వ రుడ్ని చూడాలనే కోరికే నన్ను అరుణాచలానికి 

రప్పించింది. 

ఆ వేళ సౌరిస్ తల్లిని తొలిసారిగా చూడటం ఈ క్షణాన జరిగి 
నంత తాజాగా నాకు క్రాపకం వుంది. ఆమెని చూసోం యే ఎక్కడో 
లోకాల్ని వెలిగించే వెలుగు కన్నుల ఎదుట మనిషిరూపంలో నిలబడి 

నట్లుగా అనిపించింది. ఆమె కన్నులలో కోటి తటిల్ల తల కాంతులు, 

ముఖంలో విభూతిరేఖలు అరుణాచల శిఖరాన కమ్మే మేఘాలుగా, టూ. 

చకంలో కుంకుమ అరుణాచల శిఖరోపరిభాగాన ఆకాళమధ్యాన 

వెలుగు లీనుతున్న మారాండబింబంగా, ఆమె పలుకులు పవ్నిత గంగా 
నదీ శీకరాలుగా నాకు గోచరించాయి. 

ఆనాడు నాలో ఆమె సమక్షంలో జరిగిన (పాసెస్ని ఏమనాలో . 

తెలియదు గానీ___ నా కింకా బాగా జ్ఞాపకం. ఆ అనుభవం. నా లోప 

లంతా. ఏదో నిిదలాగ అయిపోయింది. ఇంతబ్లో “లే నాన్నా అని . 

పిలుస్తూ చల్రనితల్లి ఎవరో నన్ను నిదరేపె- కళ్ళు తెరిచే సరికల్లా 

నవ్వుమఖంతో_ ఓక మిఠాయి వుండని నా చెతి కిచ్చి _పేమగా. నా 

కళ్ళల్లో శే చూస్తోంది. ఆ మిఠాయి పరిమళం రుచి సూర్యనారాయణా : 

వర్ణించడానికి "నాకు మాటలు చాలవు. షా నావైపు విస్పారితంగా 

చూస్తున్నారు. _ నవ్వు ముఖంతో _ నాకు వొళ్ళు తెలిసే ససరికి ఆ 

మిఠాయి తీపి నా నోట్లో అలాగే వుంది. నాకు నేను తెలిసి చూసేసరికి 

లా నాలోంచి నన్ను స్యదలేపిన తల్లి ఎవరో కాదు సౌరిస్ప్సే. అప్పుడే . 
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తన వొడిలోకి బిడ్డడిలాగ ఈశ్వరుడు స్వీకరించారు. అది వారి కరుణ. 
నాదే ముంది? నాలో ఎన్ని అవగుణాలు, వ(కతలూ వున్నాయో ఈ 

నాడు ఈశ్వరుడు నన్ను స్వీకరించి నడుపుతున్నా రంటే_ నిస్సందే 
హంగా.. పారే జన్మజన్కలుగా నా గురువు. నన్నూ, నావంటి వాళ్ళనీ. 

వుద్దరించడాని కే పరిపూర్ణ్లులెన వారీ దేహబంధంలోకి వొచ్చారు. అవ 

మానాల్ని, అపనిండల్ని, 'సుతుల్ని, పూజల్ని, అన్నిటినీ సమానంగా 

ఒకే దృష్టితో అందుకుంటూ నిలిచిపోయా రచలత్వంలో అందర్ని - 

వెలుగులోకి నడుపడానికి. 

అప్పటినించీ బదిలీలు కావాల్సినా, మళేసమస్యలు తీర్చబడవలసి 

వొచ్చినా- నేను చెప్పకుండానే ఈశ్వరుడు నాసమస్యల్ని పరిష్కరి౦ . 

చారు.నా శరీరారోగ్యం అప్పట్లో బొగా దెబ్బ తిన్నది.. ఈశ్వరుడే 

దగ్గర వుండి సూర్యనమస్కారాలు చేయడం నేర్పించారు. అప్పటినించి. 

ఇప్పటిదాకా సూర్యనమసా్కా రాలు, చేస్తూనే వున్నాను. నా శరీరక, 

మానసిక ఆరోగ్యాలు వారి దయవల్రనే చక్క బడ్డాయి. 

గిరి పదక్షీణం అరుణాచలంలో నాకో దివ్యానుభవం. ఈశ్వరు 

డితో బాటు కొన్ని గిర్మిపద క్షిణాలలో నేనుకూడా పాల్గొన్నాను. బృం 

" దావనంలో కృష్ణుడి చుట్టూరా గోపికల మల్లే. మేమంతా ఈశ్వరుడి 
వెంట నడిచే వాళ్ళం. ఎంతో గొప్పగా వుండేవి ఆరోజులు. షా భజ 

నలు, మధ్యేమార్గంలో భోజనాలు. ఎలాంటీ నందడో: కానీ. షాౌమా 

| ఆందరితో కలిసి నవ్వినా హోస్యాలు, చేసినా. ఉపదేశాలు చేసినా పాటలు. 

పాడినా, తాను మేము చూసే తాను కాదనే సంగతి మాకు లిప పాటు, 
తప్పేది. కానీ అంతట్లోనే మాయ కమ్ముకుని వొచ్చేది. ఈనాటికీ 
అంతే ఆతల్లికి మాతో ఇట్లా దాగుడుమూత లాడడం సరదాయే మో: 

మిగిలిన చోట్ల నయితే ఆశ్రమాల్లో గురుపీఠాలమీద, 'కూచుం 

టారు. గురువులు. రమజస్థాన్లో అలాకాదు. కూరలు తరగడం నించి... 
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కుంపటి వెలిగించడం దాకా ఆవకాయ కలిపించడం నించి. ఆత్మ 
విద్యాతత్వాన్ని వివరించడం దాకా అన్నిటిలోనూ సౌరిస్ వున్నారు. 

తామూ పనిచేసారు. భేషజాలు కృతక 'మర్యాదలూ ఇక్కడ పేరుకి 
కూడా లేవు. ఇక్కడికి వొస్తే నాకేదో ఆశమానికి వొచ్చి నట్టుండదు- 
-చదువులకి పట్నం వెళ్ళిన కురవాడు శలవలకి తన ఇంటికి వొస్తే 

ఎట్లా వుంటుందో అట్లా వుంటుంది నా మనసులో. 

_ సీరిస్ దగ్గరకి ఎవరు వొచ్చినా ఆమెలో కనిపిం చే. ఆలోకాల 

తేజన్సుకి. దయకి, ((పేమకి, సమదృష్టికి- కట్టుబడిపోయి. ఇక్కడే 

వుండి పోతారు. వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక కన్నీళ్ళతో ఆమె అభయంతో 

తిరిగి వెడతారు. ఈ అనుభవం ఆనాడు ఈనాడు నిరంతరం నేను. 
పొందు తున్న చే. అందరి విషయంలోనూ చూస్తూ వున్నదే, 

_పస్తుతం నేను మావూళ్ళోనే వున్నాగానీ. నాదృష్టి రమణస్తాన్ 

మీదే వుంటోంది. ఎప్పుడు మళ్ళీ రమణస్థాన్కి పోదామా? అన్నదే. నా 

కోరిక. అరుణాచలం లాగ. ఈశ్వరుడిలాగ నాజీవితంలో నన్ను విరహ 

పెట్టిన దింకోటి లేదు. 

ఒక రోజు జరిగిన విషయం మాతం నాకళ్ళముం దింకా 

ఇప్పుడు విచ్చిన పువ్వంత తాజాగా నా జ్ఞాపకాల్లో వుంది. సూర్యనారా 

యణగారు (1974 సౌరిస్_1 రచనాకాలం) కలం కాగితాలు చేతుల్లో 

పట్టుకుని రమణస్టాన్ వరండాలో స్తంభానికి ఆనుకుని దిగాలుగా కూచు 

న్నారు. సౌరిన్ ఎదురుగుండా కుర్చిలో. కూచున్నారు. ఎటో చూస్తు 
_ న్నారు. మేమంతా చుట్టూరా కూచున్నాం. ఆమె దృష్టి దిగంతాల 

కావల ఏ సీమలలో : పనరిసోందో: కంటిరెప్పల కతలిక లేదు. అం 

దరూ మౌనంగా కూచున్నారు. నాకు ఒకొక్క-నారి సూర్యనారాయణ 

గారిమీద కోపం వొచ్చేది. ఎందు కీయన వనికిరాని వళ్నలు ఇన్ని 
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. వేస్తారు. షౌకి అలుపు తెప్పిస్తారు. ఆయినా ఆ కలం కాగితాలు చేతుల్లో 
_అహర్నిశాలూ ఎందుకు? ఎప్పటి కప్పుడు ఎదురుగుండా సమృద్దిగా 
భోజనం పెడుతోంటే అది వేడి వేడిగా హాయిగా తిని, ఆకలి తీర్చు 

కుని ఆనందించక- పెట్టిన భోజనం పెట్టిన ట్రై సంచిలో దాచుకునే 

వాడిలాగ ఎందు కీయనకీ పిచ్చిపని అనిపించేది. రమారమి ఓ ఇరవై 

నిముషాలు గడిచాక సౌరిస్ మామూలు దృష్టికి వెచ్చారు. అ అంతదాకా. 

ఈ దేహంతో మాముందు  కూచున్నా_ 'తేజశ్శరీరంతో. ఏ కైలాన 

. కిఖరిమీదకో వెళ్ళి సృష్టి స్థితి లయాలనే తమ కార్య(కమాల్ని 'ూను 

కుని వొచ్చారని తోచింది. 

“మామీద మీకు పేమ, దయ రు లేవమ్మా” అన్నారు సూర్యనారా 

యణ బిక్క మొగం వేనుకుని. సౌరిస్ కశ్ళెతి సూర్యనారాయణగారి 

వంక సూటిగా చూశారు. ఆ చూపులో దయా, జాలి, వాత్సల్యం, కారు 

. ణ్యం అన్ని. భావాలు వర్షిస్తున్నాయి. ఎక్కడో మంచులో తడిసిన దేవ 
పారిజాతం నించి జలజలమని రాలే_ పువ్వుల జల్లులా హెంస్ తేనె. 

సోనల పలుకులు మాచెవుల బడ్డాయి, 

“మీ అందరిమీద (పేమ లేకపోతే ఇట్లా రూపం ధరించి 

వొనానా? నేను వుండగా అది నీకు. తెలుస్తుందా? సూర్యనారాయణ: . 

సరిగా మీరు అడిగిన లాంటి పళ్ననే అపోస లులు జీసస్ని అడిగారు. 

మీరందరూ సూర్యుడి చుట్టూ కిరణాల వంటివారు. మీరంతా నాతో - కలి 

.స్తేనే కానీ. నేను పూర్తిగా “వకాశించను అన్నారు జీసస్ వాళ్ళతో . తెలి 

సిందా?"._ అని, వింటున్న సూర్యనారాయణగారితో బాటు అందరి 

కళ్ళు చెమ్ముకున్నాయి. మా అందరికీ ఆనాడు ఇంకా స్పష్టంగా తెలి 

సింది. ఈశ్వరుడు లోకంలో అంరరిమీద కారుణ్యం వలనే సౌరిస్ 
శేహబంధరలోనికి వొచ్చారని. ఆడి మాకు తెలియ కుండా వుందని: 
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ఇంతట్లో భోజనాల వేళయింది. అందరూ లోపలికి వెడుతు 

న్నారు. నేను చిత గదిలోంచి నడుస్తున్నాను, ఆ(రమైన కళ్ళని వొత్తు 

కుంటోంది నర కి, 

“యామండీ ఏం జరిగింది? అని అడిగాను. 

“ఏమీ లేదండి. షౌ మాటలు వింటూ వుంపే..” అన్నారు. 

మ కేమనిపించింది?” అని అడిగాను. — 

“ఏమని పిస్తుందండీ ? మాటల్లో చెప్పేవా ఇవన్నీ ! షా అంటే 

వెలుగు. ఆమె నడిచి వెడుతోం పే అలా చూస్తూ నిలబడిపోతామే కానీ 

మనకి అంకితం కావాలనే స్ఫురణ వుండదు. అవతలి వొడ్డునించి 

సౌరిస్ _ స్వచ్చ మయిన నవ్వుల సవ్వడి వినిపిస్తూం పే తెలుస్తుంది ఎ. 

. ఆమె నడిచి వెళ్లిపోయారని. ఎందరు జీసస్లూ, మ మహమ్మద్ లూ, 

గాంధీలూ, సౌరిన్లూ ఈ భూమీదకి . డేహబంధంలోకి మనమీద 
పేమతో దిగివొచ్చారో ? వాళ్ళని మనం గుర్తు పట్టలేము. కదండీ 
శేషయ్యగారూ :” _ అంటూ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు నర కి. నిజమే ! 

సరిగ్గా బిడ్డడి నోట భువన భాండాల్ని చూసి అబ్బురపడిన యశోదమ్మ 
లాగ తనని తాను మరచిపోయి మాట్లాడారు నర_ కి. నర కి మాటలు 

నిజమే, ఆ వెలుగులో నిలిచికూడా మనం కళ్ళు మూసు 'కుంటున్నాం, 

చేయూత నిచ్చే చేతినే కొరుక్కు తింటున్నాం. మన అజ్ఞానం అంత 

ఘోరమెంది, దీనికి మోక్షం ఎన్న టికో : ఆ వెలుగుకి అర్వితం కావాలి. 

పభువుని తమలోకి మనందర్నీ- కూడా నడిపించుకో మని వేడు 

కోవాలి. ఎజన్మ భాగ్యమో, (పభు కారుణ్య మో అతిసామాన్యుడి 

నయిన నేనుకూడా ఈనాడీ ఈశ్వరమూర్తి చెంత నిలిచాను. ఈభా 

గ్యాన్ని నిలుపుకో గలిగితే చాలు ననిపించింది ఆ చరణ సన్నిధిని 

అర్చితమై నిలిచాను. లోకంలో. ఏం: జరిగితేనేంగాక ఈనాడిక నాకర 
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వ్యం గమనం సమస ౦ ఈశ్వరుడే. ఎక్కడ వున్నా వారు నడుపుతా. 
రన్నదే ఆళ, విశ్వాసం, ఇంతకంటే చెప్పలేను క్షమించండి.” 

ఈశ్వ రావతరణకి జయంతికి కాక టీచర్హంతా ఎండాకాలం శల 

వలకి వొచ్చేవారు. అలాగే ఎండాకాలం. శలవలకి కొంతమంది 5€44- 

dents వొచ్చేవారు. ఆ విధంగా ఎందరో $uMmerలో regular గా 

gather అయ్యేవారు. వారిలో వీరేశలింగం గారొకరు. ఆయన ఈశళ్వ 

రుడు వొచ్చిన కొత రోజుల నించి వొచ్చిపోతూనే వున్నారు. 

నాగయ్యగా రది, పుంగనూరు. చిన్నప్పుడు చలంగారు వాళ్ళు 

(బహ్మ సమాజంలో వుండే రోజులలో నాగయ్యగారు వాళ్ళతో నే వుండే 

'వారు. అప్పటినించీ ఆయనకి చలంగారితో స్నేహం. చలంగారు 

బహ్మాసమాజానికి దూరమైపోయాక వారిమధ్య touch పోయింది. 
పుంగనూరు అరుణాచలానికి దగ్గర కావడాన నాగయ్యగారు చలంగార్న్మి 

చూడడానికి వొచ్చారు, తమ చీన్నప్పట్ కబుర్లు ఆందరికీ కథలుగా 

చెప్పేవారు. ఆయన దాదాపు తమకి ఓపిక వున్నంతకాలం అరుణా 

“చలంలో చలంగారికి రెగ్యులర్ విజిటర్ అయిపోయారు. 

షై తమ గదిలోపల వుండగా ఒక శ్రావ్యమైన కంఠం వినప 

డేది చలంగారితో మాటలాడుతో. ఏఆంగ్లేయ యువతో చలంగారితో 
మాటలాడు తున్నారని అనుకునే వారు షో. ఆ కంఠంలో మార్షవం. 

ఆమాటాడే తీరు. అచ్చూ మచ్చూ స్తీ మాట్లాడు తున్న ట్రై వుండేది. 

చలంగారు ఒకతను చొచ్చి, నేను ఒక ఆశ్రమంలో గురుసేవ చేస్తూ. 

వుంటున్నా 3 ననీ, మీ తీరూ తెన్నూ నాకు చాలా నచ్చాయనీ, మీకొక 

ఆవుని ఇవ్వాలని వుందని, “అంటున్నార” ని. షాకి చేప్పేవారు. ఈ 

గ్రావ్యమైన శంకాన్నీ, * ఆ మనిషిని ఎసోసియేట్ చేనుకో లేదామె. 
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ఒకరోజు భజనలో కూరొని వుండగా లాల్చీ కొడిగి, లుంగీ 

గూడకట్టు కట్టుకుని, విభూతి కుంకుమ పెట్టుకున్న ఒకతను షౌ ఎదురు. 
గుండా “నమస్కరిస్తూ మోకరిల్లాడు — కళ్ళు కిందికి వాల్చి, చిన్న. 

చిరునవ్వుతో, 

Paintings లో చేసే శివుడికి మళ్లే క్లే వున్నా డతను. ఆ సదరు, 

ఆ కళ్ళు, ఆ చెంపలు, ఆ నోరు. 

కొంచెం సేపు ఆయిన తరువాత లేచి కూచున్నాడు. షా పాట 

పూర, యిన తరువాత అతను పాట అందుకున్నాడు... ఎంత (శావ్య 

మెన కంళమో అతనిది. ఆ పాడే ఫక్కీ అంతా ఎమ్, ఎస్. సుబ్బ 

లక్ష్మే. ఇంక్ లేడా ఏమా(తమూ లేదు, తెలుగులో, హిందీలో, ఆర 

వంలో పాటలు పాడాడు. కబీర్, మిరాల భక్తి గీతాలుకూడా పాడాడు. 

అతన్ని చూసి రమణస్టానీయు లంతా ఆశ్చర్య పోయారు. ఎవరీ. 
మసిషి ?. ఎక్క-డినించి వొచ్చాడు ? అని, అతనే సాంబమూరి ఇంక 

అతని మాట ఎంత సౌమ్యుమో 1 అతనిలో ఎంత వినయమో 1 అతను 

"రోజూ రావడం మొదలు చెట్టాడు. 

రాజుగారు చలంగారి పుట్టినరోజు చేశారు. చలంగారు పుద్దినరోపి 

_ ఎప్పుడూ చేయనిచ్చేవారు కాదు, రాజుగారి యడల. మొహమాటంచేత 

కాదనలేక మి శ్రీ పుట్టినరోజు చేద్దా మన్నారు చలం. మిశ్రీ పుట్టినది 

మే నెలలోనే, 

“కలం పుట్టిన రోజుకి శ్రీరమణస్థాన్లో సి పండుగా జరగదు 

__ చలానికి ఇష్టం లేదు గనక, ఎప్పుడూ జరగలేదు. క్షీ సంవత్సరం 

మి(శ్రీ పుట్టినరోజు కలిసి రావడంవల్ర తప్పిజారి జరిగింది.” : 

_ (నాగేశ్యరరావుగాతకి చలంగారి లేఖ 104. 68) 
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ఆ రోజు సాయం (తం పుట్టిన రోజు celebrations డాబా మీద 

జరీపించారు రాజుగారు. అది వే శాఖ పౌర్ణమి. ఆ వేళనే బుద్దజయంతి 

కూడాను. ఆ వేళ భజనకి సాంబమూర్తి, “కృష్ణలీకు, ఆధాం తదితరులు 

వొచ్చారు. . 

సాంబమూర్తి అమ్మా: నేను డ్యాన్సు చెయ్యనా ?” అని షాని 

అడిగారు. అలాగే ఇ చెయ్యమన్నారు షౌ... అంత లావుపాటి మనిషి. 

వొళ్ళు కదలకుండా “భజరే గోపాలం” అన్న కిర నని ఎంత చక్కగా 
అభినయించి చూపారో, 

సాంబమూరి, అప్పుడప్పుడు వంటింట్లో వంటల. తయారీలో 

(ప్రవేశంచేవాడు. అద్భుతమైన వంటకాలు తీయారు చేసేవాడు. అంత 

లావు సారబమూరి, ఏదన్నా పండుగ వొచ్చి పిల్లలు ముగ్గులు వేస్తూ 

వుం టే. చాక్ పేస్లు తీసుకుని అవలీలగా రెండు హంసలు రోథాలువ౦టి 

గొప్ప డిజె జెన్స్ చకచకా. వేసేవాడు. చిన్నారావుగా రది చూసి అద్భుత 

పడి పోయారు. “ఏమిటమ్మా: ఇతను. ఒక్కలె ను గీయాలంే 
చేమ ఎంత కష్ట పడతామో £ ఇటో లై నూ, అటో | లైనూ రాసేకాడు. 

ఇంతలోకి ఫారమ్ అయిపోయింది ది(తం. ఎంత సులువుగా గీశాడో 

డిజై న అన్నారు షాతో. 

'షౌ గదిలో పాడుకుంటూ వుంటే వొచ్చి కూచుని తనూ పాడే 
వాడు సాంబమూరి.. ఆతను కొన్నాళ్ళు రాలేదు. ఒకరోజు వొచ్చేసరికి - 

షౌ అతన్ని అడిగారు ల “రావడల్రే దె” మని ? అతను షా వెపు నిదా 

నంగా చూసి “నేను ఎక్క. డెక్కడ మురికిలో దొర్ది వొసానో : మీ 
దగ్గరకి రావడం నా కిష్టం వుండదు” . అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. 

చిన్నారావుగారు “ఏమిటమ్మా అతను రావటల్లేదు ?” అని షాని అడి 

గారు. ఆ సంగతి షొ ఆయనకి. చెప్పారు. “పం మనిషి?” అని 

ఆశ్చర్యపోయారు చిన్నారావుగారు ఆ: frank admission కి. 
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ఆ తరువాత అతను అప్పుడప్పుడు వొస్తూనే వుండేవారు, 
అతని గురించి రమణస్థా సీయులు వింటూనే వున్నారు. అతను ఎంత 

మంది దగ్గరకో వెళ్ళి మాంచి ఇంగ్రములో మాట్లాడే వాడు; బెంగాలీ! 

హిందీ, కన్నడం, తమిళం, తెలుగు అతనికి రానిభాష లేదు. అతను 

ఎంతో గొప్పగా కబుర్లు చె ప్పేవాడు. మా ఎక్కడో వున్న మనుషుల 

సంగతి మాట్లాడి తే "అతను ఉరీ వాళ్ళు నాకు తెలుసని. ఠకీమని 

వాళ్ళకి సంబంధించిన సంగతులన్నీ చెప్పేసే వాడు. అతను ఎరగని 

మనిషి లేడు. కొన్నాళ్ళు కనబడక మళ్ళీ వొచ్చేవాడు. 
“ఆనందా(శమానికి వెళ్ళాను. అక్కడ కృష్ణాబాయితో మీ 

సంగతంతా చెప్పాను” అనేవాడు, చలంగారి మీద తమిళంలో ఒక 

పద్యం కట్టి అది భజనలో చదివాడు. షాకి అరవం అంతగా తెలియక 

పోయినా అరవంలాంటి కటువైన భాషలో ఎంత మృదువై న పదాలతో 

"ఏంత సంగీతంతో కూడిన సాహిత్యంతో అల్లాడో ఆ పద్యాన్ని. = 

అతను నెమ్మదిగా రమణనగర్ భక్తులు అందరి దగ్గరికీ వెళ్ళ 
డం మొదలు పెటాడు. జగదీష్కి, అతనికి చాలా స్నేహం. ఆతని 

సంగతులన్నీ నెమ్మదిగా బె టపడటం మొదలు పెట్టాయి. ఒకరోజు 

అతను తన కంబ+ ఎత్తుకుని పోయాడని జగదీష్ గోల పెట్టాడు. ముం 

దర ఎవరూ అతనిమీద ఏమాట వొచ్చినా నమ్మేవారు కాదు, 

మెర్స్టన్కి. అతనంటే ఎంతో ఇష్టం. నర ,కి ఒకరోజు ఇంజ 

క్షన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెకి సాంబమూరి, సంగతి చెప్పింది 

మెర్ స్టన్. అతను వొచ్చి తనతో మాటాడి వెళ్ళాక చూసుకుంటే బల్ల 

మీద పెట్టిన పదిరూపాయలనోటు అదృళ్య మైపోయిందని చెప్పింది 
మెర్ స్టన్, అతను ఎంత మధురమైన వ్యకో : ఆతనిలో ఎంత తెలివో! 

ఎంత వికానమో : ఎందు కిలా చేసాడో : అతనికి అర్థం అయ్యేలా 
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చెప్పాలని లెక్చర్లిచ్చి “ఎందు కిలాంటి పాడుపనులు చెస్తావు? | మానుకో 

ఇంకనై నా" అని చెప్పింది మెర్ స్టన్. 

ఇటువంటి వారు కాప గసులనీ. ఏశాపంవల్లనో ఇంతగొప్ప 

(పతిభ వుండికూడా ఏమీకాకండా ఇలాంటి బుద్దితో “పడతారని, (పపం 
చం వాళ్ళని ద్వేషిస్తుందని వారి పతిభని గురి “ంచదని ఆనుకున్నారు 

షా. కాసీ వాళ్ళే మవాలి. అయితే ఏ రేడియోలోనో సినిమాలోనో చేరి 
తేనో? ఇంతకన్నా మాలిన్యం పట్టి ఎప్పటికీ దిక్కు లేకండా పోరా? 

అనిపించింది షాకి యోచించే సరికి. . 

అతను ఎక్కడెక్కడి ఆశమాలకో వెళ్ళి అక్కడ సేవ చేసే 

వాడు. చం|దేేఖర్ అరుణాచలం వొచ్చినప్పడు సాంబమూర్తి తమతో 

_వొనామం టే తీనుకు వెడతా మన్నారు. శ్రీకంఠయ్య ఎందు కివన్నీ 

పెట్టుకుంటావని, నచ్చ చెప్పారు చం[దశేఖర్ కి. ఆయన వొచ్చి షాకి 

చెప్పారు. షౌకి అతన్ని గురించి ఇ8[౧ చేయక తప్పలేదు. “ఇతను 
! ఉత్త. న్యూ 'నెన్సు, మీరు భరించగలరా?” అని అడిగారు. 

“ఇది ఈశ్వర సేవగా తీసుకుంటాను” ఆన్నారు. చం్యదశేఖర్. 

అతన్ని తీసుకు: వెళ్ళడం వలన అత నక్కడ న్యూసెన్స్ అవ 

డమే కాక, అతని కక్యాడ పెద్దజబ్బు చేసింది... ఆ జబ్బులో చం(ద 

శేఖర్ అతనికి అమాఘ మైన చేవచేశారు. జబ్బు తగ్గాక సాంబమూర్తి 

: అరుణాచలం వొచ్చారు. 

సాంబమూర్తి భజనలకి వస్తున్నారు, భజనలకి ఎవరు వొచ్చినా 

ఆతని సంగీతం విని ముగ్గులయి ఎట్టా ప్రొగిడేవారో! కానీ రానురాను 

అతని. సంగీతం పాడయి పోవడం. మొదలు పెట్టింది. చివరికి వినలే 

నంత అసహ్యంగా. అయిపోయింది. ఎందుకు, అట్లా అయిపోయిండో 

- ఎవరికీ తెలియదు. అతను చివరికి రమణా శ్రమంలో సేవకుడిగా 
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చేరాడు. ఆతను చేసే న్యూ సెన్స్ని భరించలేక ఆ(ళమంవారు. అచిర 

కాలములోనే అతన్ని తరిమేశారు. ఎక్కడా నిలిచేందుకు వీల్లేక సాం 

బమూర్తి తిరువన్నామలై నించి ని ష్యామించాడు. 

_ 1988 జనవరిలో పకపక వజీర్ రహ్మాన్, ఇస్మాయిల్ గారితో 
కలిసి రమణస్టాన్కి వొచ్చారు. ఇస్కాయిల్ వజీర్ పెద్దన్నగారు. 

"తెలుగు సాహిత్యంలో నామమా[ తంగా వున్న (pure poetry) 

“శుద్ద కవితాశాఖికి పూలు పూయించిన ఘనత ఇస్మాయిల్ గారిదే. 

అచ్చమైన తెలుగు కవిత్వపు సౌందర్యం, సౌకుమార్యం ఇస్మాయిల్ 

గారిలో మూర్తీభవించి నట్టుగా తోస్తుంది. ఆయన తమ అమూల్య 
కవితాసంపుటి “మృత్యువృకంిని చలంమహర్షికి ఆంకితం చెశాళు... 

ఇస్మాయిల్ తెలుగు మాటాడుతుంటే చాలా స్వచ్చం. ఆయ 

నలో ఎంత. స్వచ్చతో: ఎంత సౌమ్యమో. 

వజీర్ ఎంత హడావిడో: ఇస్మ్కాయిల్గా రంత నెమ్మది. ఇస్మా 

యిల్గారిలో Muslim grace చాలా ఎక్కువ. ఆయనకి ముందుగా. 

చలంమహర్షిని, పౌరిస్ని చూపించడానికి తీసుకు వొచ్చారు పకపక, 
వజీర్, ఇక్చోడినించి మళ్ళీ మ్మదానువెళ్ళి ఆయనకి. మెడాస్ అంతా 

చూపించాలని .వాళ్ళ వుద్దేశ్యం. 

ఆ ఇర్దరన్నదమ్ములు లోపలికి నొ సున్నప్పుడు 

“ఎవరీ లాజకుమారకుల్. 

ఎచటివారీ వీరయోధా[గణుల్” అని పాడారు మామ్మగారు. 
పకపక గర్భవతి. ఇంతకి పూర్వమొక కడుపు పోయిం చామెకి. 

ఈ మారైనా పుట్టటోయే పాపాయిని భ్యదంగా వుంచుకోవాలని_ పక 

పకకీ, రమణస్తాసీయులందరికీ పట్టు..అందువల్లనే షౌ_ 
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“నువిఇక్కడే వుండిపో పకపకా” అన్నారు. 

“మా బావగారు మమ్మల్ని చూడటానికి వొచ్చారు. ఆయనకి 
అన్నీ చూపించ వ్ వొద్దా? ' ఏమను కుంటారు *” అంది పకపక. 

అప్పుడు షా "వజీరొతో “పకపక నిక్కడ వుంచడం మంచిది” 

ఆన్నారు. ఇంతవరకూ షా వజీర్తో ఏదీ ఇలా చేయండి అని 

ఎన్నడూ చెప్పలేదు. ఇప్పటిదాకా షా వజీర్కి ఏమైనా చెబితే “నేను 

చెయ్యను, చెయ్యలేను” అని ఆయన షౌతో అనలేదు. పకపకని 
ఇక్కడే వుంచేసి ఇద్ద రన్నదమ్ములు వెళ్ళిపోయారు. 

తమ అరుణాచల సందర్శనం గురించి ఇస్మాయిల్ గారి మాట 

ల్లోనే విందాం. 

స్వామీజీ ! నా అడజాచల సందర్శనం నిన్న జరిగినంత 

స్పష్టంగా గుర్తుంది. ఆ సంఘటనను ఎప్పుడూ మరవనీకండా చేసినవి. 
రెండు విషయాలు. ఒకటి చలం, సొరిస్గార్డు చూపిన (పేమ. అది 

వారి నించి అనంతంగా పొంగుకొచ్చి పరిసర జనాన్ని, (పపంచాన్ని, 

ముంచెత్తు తుందా ఆనిపించింది. రెండోది అక్కడ నే ననుభవించిన 

ఆనందం. ఈ రెండూ ఒకటినేమో ! ఒకే అలకు రెండు తట్టులేమో! 
అక్కడున్న రెండురోజులూ భూమికి ఎత్తుగా ఈ కెరటంపై తేలుతు 

న్నాను. లౌకిక విషయాలన్నీ తుచ్చ మనిపించింది. ఆనుభవసాధ్య 

మెన ఇంత ఆనంద ముండగా పనికిమాలిన విషయాల వెనక జనం 

ఎందుకు పరుగెత్తుతారు ? అనిపించింది. 

మీరు అదృష్టవంతులు కనక, చలం, ఫౌరిన్గార్ల సన్నిధి. మీకు 

చరకాలం "పాప మెంది. “ఎవరీ. రాజకుమారకుల్? అని పాడిన 

మామ్మగారు ఎక్కడున్నా రిప్పుడు, . 
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అంతమంది మంచివాళ్ళని ఒక్కచోట ఎక్కడా చూళ్ళేదు 
నేను. చిత, నర కి, కృష్టారావుగారు ఇంకా ఎవరెవరో ? 

చలంగారి సమక్షంలో మాట లనవసరం, పెగా అపచారమేమో 

అనిపించింది. నిశ్శబ్దంగా ఆయన సమక్షంలో కూచుంటే ఆంతా ఆర్ధ 

మైన టై అనిపించింది. 

(స్వామి రామానందకి ఇస్మాయిల్గారి లేఖ 11. 11 గా 

రెండవనెల నించే పకపకకి చాలా గట్టి వేవిళ్ళు పట్టుకున్నాయి- 

ఒక వేళ వజీర్ వాళ్ళతో మ(దాను వెళ్ళినా వెంటనే అరుణాచలం పరి 

గెత్తుకుని వొచ్చే సే సుది. 

డాక్షర్ వొచ్చి మందులు ఇచ్చేవారు. కానీ వాటి వలన పకవక కి. 

ఏమీ తగ్గలేదు. ఒకొక్క. డోకుకి గుండె పస్తేసి ఆమెకి వూపిరి నలి 
పేది కాదు. “నేను బతకను షా” అనేది పకపక షాతో. షౌ. ఆమె 
పక్కనే కూచుని గుండె రాసేవారు. “ఈ డోకులకే ఇట్లా అయిపోతే. 
ఇంక పిల్ల నెట్టా కంటాను ? అంతదాకా నా పాణం వుంటుందా?” 

అనేది. ఒకొక్క డోకుకి చలంగారు తలవొంచుకు బాధ పడేవారు. 

డాక్షరు రాగానే పకపక “ఈ పిల్ల వొద్దు నొ కేం వొద్దు” అని గోల 
పెట్టేది. ఆయన పకపకని 3 సముదాయించి “పీకు చక్కగా కాన్పు అవు 
తుంది, మాంచి పాపాయి. పడుతుంది. నువ్వు భయపడకు” అని చెసే ప్పె 

వారు. కుంగిపోయి వున్న చలంగార్ని చూసి “నీకు మనవడో, మనుమ 
రాలో పుట్ల బోతోంది” అని వుత్సాహా మిచ్చి వెళ్ళేవారు. డాక్టర్. 

 పకపకకి బాగా వుధృ్భతంగా వున్నప్పుడు గుండెరాస్తూ ధైర్యం. 

ఇస్తూ షా ఆమె పక్కనే కూచునేవాఠు. షౌని చూడడానికి "వొచ్చేవారు 
అక్కడికే వ పొచ్చి. ఆమెకి నమస్కరించి వెళ్ళేవారు... 



418 _ సొరిస్ జీవితం 

- ఏడవనెల దాకా వేవిళ్ళతో బాధపడింది పకపక. వజీర్ బొంబా 

యిలో వున్న తమ స్నేహితుడికి రాసి పకపకకి హోమియోపతి మందు 
తెప్పించి £ ఇచ్చారు. అక్క డితో పక్రపకకి వేవిళ్ళు తగ్గి కులాసాగా 

తిరిగేది. 
=... పొట్టలో వుండగానే తల్సిదండుల్ని తిప్పలు పెటింది గనక 

అ రా ల 

పుట్టక ముందే ఆ పాపాయిని “జిప్పు” అని పిలిచేవారు షా. మగ 

వాడయిశే ఏ బప్పూనుల్లాన్ అని, ఆడపిల్లయితే టిప్పుసులానా అని 

అ ఏ రోజులలోనే కానీరా అనే అమా శాయి తాను ( పేమించిన 

(డ్రయుడితో కలిసి వొచ్చింది. ఆయన వివాహితుడు. అయినాకూడా 

ఆతనికి తన హృదయ మంతటినీ ఇచ్చి ( పేమించింది కాశీరా. ఇది 

వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇష్టంలేక బలవంతంగా ఆమెకి వేరే పెళ్ళి చేశారు. 

కాశీరా ఆ భర, ని “నే నే నొకర్ని (పేమినున్నాను. మీతో కలిసీ 

వుండలేను” అని బతిమాలింది. ఆయన కదిలిపోయి “సరే నీ, ఇష్టం. 

నిన్ను బలవంతంగా వుంచుకోవడం నా కిష్టం లేదు” అనేసరికి “కన 

(పియుడి చెంతకి వొచ్చే సింది కాశ్కీరా. వాష్ళ ఎక, గ డెక్కడో తిరిగి 

చివరికి రమణస్టాన్ చేరుకున్నారు. 

: 'కాశ్మీరా గొప్ప సౌందర్యవతి. చాలా పొడుగు, పొాడుక్కి తగ్గ 

విశాలమైన శరీరం. ఒక వి(గహంలా వుండేది. ఆమెలో గొప్ప క్రివి 

వుండేది... ఆమెకన్నా గొప్ప అందగత్తే లుండవచ్చు గాని ఆమెది 

ఎంత నర్ములమైన హృదయయో ! ఆమెలో ఎంత మంచితనమో £ ఆ 
నిర్మలత్వం, ఆ మంచితనం లోపల్నించి వెలిగేవి ఆ ఆమ్మాయిలో. 

ఆచి శ్రమ ఎంతుల నీడ. గారాబంగా పెరిగింది. ఇక్కడ నర్త కి 

పక్కన చీకిబి యిన ళ్ళు, 'వేనుకుని. చింకీ చాపమీద పడుకునేది. 
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ఇంటిల్లిపాదికీ darling ఆమె. కొత గా ఎవరైనా వొస్తే ఇంట్లో 

కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోవచ్చుగానీ కాకీరా అంతే మాతం అంద 

రికీ ఎంత (పియమో ! ఆమె రోడ్డుమీద ఠీవిగా నడిచి వెడుతూంటే. 

కుజ్జవాళ్ళకి అల్లరి చేయడానికి బుద్దిరాక అలా విస్మయంతో. చూస్తూ. 

వుండిపోయేవారు. కడుపుతోపున్న 'పకపకకి ఎంతో సేవచే సేది కాశీగ్టరా. 

ఎంతో చలాకీగా, ఎంతో సంతోషంగా తిరుగుతూ వుండేది రమణ 

స్టాన్లో. 

ఊళ్ళో వాళ్ళు రమణస్థాన్ గురించి రకరకాలుగా మాటలాడడం 

మొదలు పెట్టారు. కాశీశ్రరా రాకతో అది మరీ ఎక్కు వె పోయింది. 

నర కి, చలంగారు మాటలాడుకుని ఆ అమ్మాయిని పియుడికి ఇచ్చి 

వివాహం చేస్తే బాగుండు నన్నారు. షౌ అభ్యంతర పెట్టారు. ఒక 

భార్యతో సంసారం చేస్తున్నవాడికి ఏవిధంగా మళ్ళీ పెళ్ళి చేసా మని. 

“ఇక్కడ అంతా గోల చేస్తున్నారు షౌ. మనం పడలేము” అన్నారు. 

వాళ్ళు. చివరికి పెళ్ళి అయితేనే గాని కాశ్మీరా సంతోషంగా. వుండలే 
దని అనిపించింది షాకి. ఆ పెళ్ళికి ఒప్పుకోక తప్పలేదు. 

_ కాళ్మీరా పెళ్ళి అనేసరికి రమణస్థాన్లో అందరికీ ఎంత సంతో 

షమో : ( బాహ్మడ్ని పిలిచారు. కాక్మీరాకి పెళ్ళికూ కూతురి అలంకరణం 

చేశారు, ఇల్లంతా ఈశ్వరావతరణదినో త్సవంలా అలంకరించారు 

వొచ్చిన వారిలో ఒకరు మంచి గుమ్మటాలు తయారుచేసి కట్టారు, 

పెళ్ళి జరుగుతూపున్న సమయానికి రేడీయోలో అద్భుత తమైన సన్నాయి 

మొదలై ంది. ఆ సంగీతానికి ముగ్గుడె పరవశించి నెమలి హీరా పురి 

విప్పి "పెళ్ళిపందిరి ముందు నాట్యమాడ టం మొదలు పెట్టాడు. షా 

ఏన్నో పెళ్ళిళ్ళ చూశారు కానీ అంత అందమైన పెళ్ళి ము జీవి 

తంలో చూడ లేదు. 



శీరీ0 నౌరిస్ జీవితం 

కాశ్లీరా శ్రీరమణస్థానీయులలో ఒకరై పోయింది. ఆమె 
(పియుడు అప్పుడప్పుడు వొచ్చి చూచిపోయేవాడు. ఈసారి ఈళర 

రావతరణ మరుసటి రోజున అందరూ గిరి పదక్షిణం బయలుదేరారు. 

ఆ గిర్మిపదక్షిణానికి కృష్ణయ్యగారు, సాంబమూర్తి, చిన్నారావు, 

కురంగేశ్వర్, కాశ్మీరాా పకపక, వజీవర్రహ్మాన్, సౌరిస్ బృందం 

ఇంకా చాలామంది వెడుతున్నారు. 

అస లింటిదగ్గర బయల్తేరే సరికే కొండమీద మబ్బుంది. అయి 

నాగానీ లెక్క చే చేయకుండా బయశ్రేరారు. గౌతమాశ్రమం దాకేసరికి 

చినుకులు పట్టుకున్నాయి. షా వాళ్ళందరు చెట్లకింద నిలుచున్నారు. షా 

వాళ్ళ కన్నా ముందుగా నడిచిన సాంబమూరి. తకినవాళ్ళు వాన తగ్గ 

గానే బయలుదేరి ఒక ఆలయంలో చేరారు. Es వాళ్ళంతా కూడా తరు 

వాత అక్కడికి చేరుకున్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి సాంబమూరి ఆ 

గుడిలో వ్నిగహం వెనకాల నించుని, అక్కడ తనముందు నుంచున్న 

వారికి చెయ్యెతి, అభయం ఇసూ- “వత్సా” అంటో పెద్ద వుపన్యాసం 

ఇస్తున్నాడు. షౌని చూడగానే సిగ్గేసి తటాలున విగహం వెనక కూచు 

న్నాడు. అక్కడినించి గోల చేసుకుంటూ అడియన్నామలె చేరా రం 

దరూ. మామూలుగా తిరిగి వూళ్ళోకి వస్తున్నా రనగా పంచముఖి అన్నా 

మలై యార్ చేరుకోగానే భజన చేసేవారు. ఈమారు అలాగే అరంభిం 

చారు. సాంబమూరి. మీరా పాటలు షౌతో కలిసి పాడడం ఆరంభిం 

చాడు. ఇక వూర్లోకి వొచ్చినా పాడుతూనే వున్నారు. 16,17,18,తేదీ 
లలో అరుణాచలేశ్వర ఆలయంలో . అరుణగిరినాధన్. ఆరాధనోత్స 

వాలు జరుగుతాయి. ఆ మూడు రోజులూ ఎక్క డెక్కుడినించో భజన 

పార్టీలు వొసాయి, ఆ పార్టీల వాళ్ళందరూ గుళ్లో ఆమూడు రోజులూ 

భజనలు చేసారు, ప్రదక్షిణ పూర్తయి వూళ్ళొకి వొచ్చినా సాంబమూరి, 



[61] ఆరుణాచలం౦ కరే. 

షౌ చేత మీరా పాటలు పాడించి తాను పాడుతూనే వున్నాడు. “ఊళ్ళోకి 

వొచ్చినా ఈపాట లేమిటని పకపక ఒకటే గోల. ఒక ఇంటిముందు 

కొందరు షౌవాళ్ళ బృందంలో ఒకరిని ఆపీ “ఇది ఎంద వూరు భజున 

పార్టి?” (ఇది ఏవూరి భజన పార్టీ?) అని అడిగారు. సౌరిస్ బృందం 

-తడుముకో కండా “రమణనగర్ భజనపార్షి” అన్నారు. అందరూ 

ఇంటికి తిరిగి వొచ్చేశారు.. 

రాజేశ్వరానంద ఎంతో చదివినవారు. ఆయన ఆర్టికల్స్ చాలా 
_ వేదాంత ప్యతికల్లో పడుతూ వుండేవి. ఆయన చాలా గొప్ప స్కాలర్. 
పూర్వనించి భగవాన్ భకులు. ఆయన నడవలేరు. అందుకని నె కిల్ 

వీల్ చెయిర్లో రోడ్డుమీద తిరుగుతూ వుండేవారు. ఆయన దగ్గర 

తొమ్మిదేళ్ళ చిన్న కు రవాడు వుండేవాడు. ఆ అబ్బాయే వీల్ చెయిర్ని 

తోసో వుండేవాడు. ఆయనకి చలంగారికి కాగా పరిచయం. షికొర్లలో 

ఆయనా రమణస్థాసీయులూ పరస్పరం పలకరించు కుంటూ వుండే 

వారు. ఆయన షికార్లనించి తిరిగి వెడుతూ రమణస్థా న్లో భజన 

జరుగుతోం పే చింతచెట్టు కింద వీల్ చెయిర్ ఆపి భజన అయ్యేవరకూ 

వినేవారు. రమణస్టాన్ వీధివాకిలి చిన్నది కావడాన ఆయన వీల్ చెయిర్ 

లోపలికి రాలేదు. ఆయన రమణస్టాన్ భజిన్లని 1209 చేసుకోవాలని 

అనుకున్నారు. “నేను మీభజన్లని record "చేసుకుంటాను. మీకేం 

అభ్యంతరం లేదుకదా!” అని అడిగా రాయన. 

“మూశకేం అభ్యంతరం లేదు”. అని రమణస్తాసీ యులు అనే 

సరికి ఆయన హారో్కోనియాన్ని ఎక్కించుకుని తమ [00గకి తీసుకు 

రావడానికి తన వీల్ చెయిర్ ని పంపించారు. తరువాత రమణస్థా సీయు 

లందరూ, కురం గేశ్వురరావు, (శ్రీనివాసరావు, నరసింహారావు, 'సత్యనా 

రాయణసింగ్ లతో కలిసి ఆయన గదికి వెళ్ళారు, ఆయన మొట్టమొ 



4§2 రీస్ జీవితం 

దట 1806 rec0rderలో ఆయన [8607 చేసిన పాటలు వినిపించారు. 

“అందులో ఒకమ్మాయి, వల్రభాచార్యుల కీర్తన “అధరం, మధురం" 

.-అన్నపాటని ఎంకో ఘోరంగా పాడింది. చివరికి *గుండా మధురం 
అని పాడుతోం టే చలం “గుంజ మధురంగా వృండట మేమిటి? షా” 

అన్నారు. దాంతో శ్రీనివాసమూర్తి, కురంగేశ్వర్, నరసింహారావు, 

సత్యనారాయణసింగ్ నోటికడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుని నవ్వాపుకో లేక 
బైటికి పరుగెతారు. ఇంక ఆయన అన్ని నామావకులు రికార్డు చేనుకు 

న్నారు. రమణస్టానీయులకి వేడివేడి కారపుబూంది, రోజ్ షరబత్ 
ఇచ్చా రాయన. "బూంది పళ్ళెం ముందు పెట్టగానే చలంగా రాకారపు 

బూందిని జేబులో కుక్కు కున్నారు. ఆ షరబక్ అంతా. అందరూ 

గ్లాసులు, గానులు తాగారు. 

కెష్మెంట్ కో (గాం అయ్యాక ఆయన చందశేఖర 

' నామావళి రికార్డు. చేనుకో లేదన్నారు. “మాకు time అయిపోయింది. 

ఇంకోసారి చేసుకుందురు గాని” అని చెప్పి అందరూ ఇంటికి వొచ్చే 

శారు. ఆయన చింత చెల్లు దగ్గర భజన వినడానికి ఆగినప్పుడు చలం 

గారు వెళ్ళి ఆయనతో కొంతే పు మాట్లాడి వొచ్చేవారు. “మీరు గేటు 

. వెట్టుకో రాదా, అప్పుడు లోపలికి రావడం నాకు సులభం” అన్నా 

రాయన,. oo | 

“మాకు గేటు పేటుకునేంత డబ్నెక_ డుంది?** అన్నారు కలం. టో బ్బుక ర్యా గుంది. శ 

“నే నిసానండీ” అన్నా రాయన. అలా అన్న పదిరోజులకే 

ఒక అర్థరా(తి వుప్కా చేసుకుని తిని, రమణాశమానికి ఆ నెల 

ఖర్చు cheque రాసేసి కూచున్న పళంగా (పాణం విడిచేశా రాయన. 

ఆమని అనే అమ్మాయి చలంగారి. వృత రాలు రాస్తూ వుం 

డేది, ఆ అమ్మాయికి చలం పేరు,. చలంగారి రచనలద్వారా తెలియదు. 
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ఎవరో చలాన్ని తిట్టుకుంటూ వుం పే ఆ పేరు వింది. అప్పటినించీ 

గొప్ప పారవళ్యంతో చలంగారికి తన కలలు, అనుభవాలు రానుకుశేడి. 

ఆ అమ్మాయి సు బహ్మణ్యంని వెళ్ళ చేసుకుం పే బావుండు ననుకు 

న్నారు చలంగారు. 

చలంగారికి జె. సుుబహ్మాణ్యం అనే అతని మీద చాలా (పేమ, 

అతనికి పెళ్ళి కాలేదు. ఏ _దాహ్మణకన్య ఉత రం రాసినా, చూడటా. 
నికి వొచ్చినా సుబహ్మణ్యం ఆ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటే 

బావుణ్ణు అనుకునేవారు చలంగారు. ఆమని వాళ్ళ వాళ్ళు ఈ సంబంధం 

గురించి విన్నారు. ఆ సంబంధం ఎలాగో ఒకలాగు వాళ్ళ అమ్మా 

యికీ కుదర్చాలని ఆమని తండి ఆ అమ్మాయిని అరుణాచలం తీసుకు. 

వొచ్చారు. 

ఆమని ఆగమనానికి తమ పయాజాలని ఐ వాయిదా వేసి ఎదురు. 

చూస్తున్నారు కృష్ణారావు తదితర మి(తులు, షౌ ఆరోజు. గదిలోకి 

ఇంకా వెళ్ళలేదు. అక్కడే కూచుని వున్నారు. ఆమని లోపలికి రాం 

గానే ఎదురుచూచే వారంతా ఏమనుకున్నారోగాని ఎక్కడి వాళ్ళక్కడ 
పారిపోయారు. ఆ అమ్మాయి ఇదంతా చూసి బెదిరిపోయింది. చలం. 

గారి చెయ్యిపట్టుకుని ఒక కే ఎడ్చింది. చలం గారికికూడా ఇబ్బందిగానే 

వుంది. ఈ ఇబ్బంది అంతాచూసి షౌ ఆమనిని ఎంతో దయగా రా 

అమ్మా” అని పిలిచి, తన చాపమీద కూచో బెట్టు కున్నారు. 

ఆమని సామాన్య స్త్రీలలాగ లేదు. చూసేవారికి వెరి దనిపి. 

స్తుంది. కాని ఆ అమ్మాయి ఎంతో తెలివైంది, అన్నిటిలోకి ముఖ్యం 

ఆమె కళ్ళు. ఎంత కథో, ఎంత అందమో. ఆ కళ్ళల్లో! ఆ చిరునవ్వు 

ఎంతో పత్యేక మె మెంది. ఆ అమ్మాయికి షా తనని దగ్గరగా తీసుకునే 
సరికి (పాణం లేచి వొచ్చింది. 
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షౌ గదిలో కూచుని గొప్ప ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆమని. 

ఇంకీ లోకంలో లేదు. ఆమెచూప్ప భూమ్మీద. లేదు. ఆ అమ్మాయికి 

సర్వం షౌయే అయిపోయింది. షౌ ఎక్కడికి వెడితే అక్కడికి 

వెళ్ళేది. షాని అన్నిటా మూగగా అనుగమించేది. బృందావనంలో 

కృష్ణుని వెంటబడే ఆమాయిక గోపికలా. మరునటి రోజు ఆమని___ 

“నేను మన వూరు రాను. నా కిక్క డే వుండాలని వుంది” అన్నది. 

తం(డితో. షౌ సమక్షంలో ఆ అమ్మాయిలో వొచ్చిన మార్పు అంద 

రికీ ఆశ్చర్యం కలిగించింది. 

ఆమని శరీరం సరిగ్గా ఎదిగినట్టు కనబడ లేదు. ఆ తం్యడికి 
సుుబహ్మణ్యం సంబంధం _ఎట్లాగెనా కుదర్భాలని తాపతయం.. 

నుబహ్మణ్యంది ఆరడుగుల భారీ విగహం. అతనిముందు ఆ. 

ఆమ్మాయి పిచ్చికలాగ వుంటుంది. “ఏమిటి నాన్న: (పతి వాళ్ళని 

నుబహ్మణ్యానికి మాటలాడుతావు?” అని చలంగార్ని కోప్పడ్డారు షా. 

| షా, నర కి ఆమె తం (డితో చెప్పారు. “ఈ పిల్ల పెళ్ళి చేసు 

కునే రకంకాదు, ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడుతోంది గనక ఇక్కడే. 

ఆమ జీవితాన్ని గడపనివ్వ” మని. "కానీ ఆతం(డి ఒప్పుకో లేదు. . 

ఆ ఆమ్మాయి “నేను రాను మొల్టో" అంటున్నా వినక ఏదోవిధంగా 

నచ్చజెప్పి, తీసుకుపోయా రాయన. 

అప్పటి నించీ చలంగారికి వుత్త రాలు రాస్తూనే వుంది ఆమని. 

కొ రోజులకి “నాకు పెళ్ళి చేస్తున్నారు. నాకు సాంసారిక జీవితంమీద 

ఇ ౦ లేద” అని మొత్తుకుంటూ వుత్త రాలు రాసేది. సృష్టయి నా 

ఆ చ్చుగానీ (చాహ్మణపు మూర్గత్వప్పు. పనులకు అడ్డూ ఆపూ. 

వుండదు. ఆమనికి పెళ్ళయి పోయింది. అప్పుడుకూడా పాపం దిగులు. 

గానే వుత్త రాలు రాసేది ఆమని. 
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ఆమని సంసారం, అధ్వాన్న స్థితిలో . వుండేది. డబ్బు లేదు. 

పిల్ల లు పుట్టుకొస్తున్నారు. భర్త వ్యసనపరుడు. సింహం పంజాకింద. 

కం చేలు పిల్లలా _సంసారప్పు దుర్భలత్వంలో అసహాయంగా అణగారి 

పోయింది ఆమని, 

ఆమని హిందీ పండితురాలు. ఆమె మంలో నించి మీరా 

పాటలు ఆ(పయత్నంగా హిందీనించి తెలుగులో రూపందిద్దుకున్నాయి.. 

అవి. చలంగారికి పంపించిం దామె. అవెంత గొప్పగా వున్నాయో ! ఆ 

పాటంలో ఆ అమ్మాయిలోని లోతు, అనుభవం, షాకి తెలిశాయి. ఎంత. 

రసజ్ఞత వున్న హృదయమో ఆమెది. అవి షౌ చదివి వినిపిసూ వుంటే 
చలంగారి కళ్ళంబడి కన్నీళ్ళు కారిపోయాయి. ఒక్కొక్కచోట మీరాను ' 

మించిపోయి రాసింది ఆమని. 

అమర (_పణయిని మీరా య. | 

“జోతుమ్ తోడోపియా 
మె నహి తోడుంగే. 

తోడ్ పీక్ తోడ్ (పియా 

కౌన్ సంగ్ జోడోరే” అని, 

“నన్ను నీవు వొదిలి పెట్టవచ్చు. కాని నేను నిన్ను వొదిలి 
పెట్టను. ఓ (పియా! నీవు (పేమని ( పేయనిని వొదిలిపె పెట్టు కానీ కల 

యిక నెవరు. కూరునారురా” అంటుంది మీరా, వం 

“నన్ను వీడి నీవు మనినా 
నిన్ను విడువళేను స్వామి. 

నీవులేని లోకము కృష్ణా. 
శూన్య మోయి నాకు" 
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అని తర్జుమా చేసింది ఆమని. మీరాపాటని అధిగమించింది 
భావనలో, విరహాధిక్యంలో ఆమని అనువాదం. 

తన మీరాపాటల అనువాదాలని ఎప తికలకన్నా ఇచ్చి కొంచెం. 
డబ్బువొశే న్న తనకి పంపమని రాసేది ఆమని. ఆమె ఎలాంటి దారి ద్యం. 
అనుభవించిందో గాని “నాకు నూరు రూపాయలు పంపించు, రెండొం 

దలు పంపించు” అని చలంగారికి రాసేది. 

చలంగారి సిద్దాంతం ఏమం పే ఎవరికైనా డబ్బు విషయం 
కాకండా ఇంకే విధంగానై నా సాయం చేయాలని. ఆమనిమీద ఆంతు 
లేని జాలివున్నా తమసిద్దాంతాల నెలా అతి_కమిసారు వారు? ఐనా. 
చలందగ్గిర రెండువందలు ఎక్కడవున్నాయి ఆరోజుల్లో? 

ఆమె పంపిన పాటలలో నాలుగె దింటిని ఎన్ని కచేసి- రాగాలు 
కట్టి పాడటం మొదలు పెట్టారు షా, పీరాప్రాటలు అర్హం చేసుకో లేని 

వారు కూడా ఆపాటలు విని ఎంతో పరవశించి పోతారు. 
_ ఆమని నించి మళ్ళీ వుతరాలు లేవు. ఏడాది (క్రితం ఆమె 

తమ్ముడు రాశాడు. “ఆమని చచ్చిపోయింది. కారణం మీకు తెలియంది 
కాదని” దాంతో. ఎంతె నా వూహించు కోవచ్చు. 

మీరా వెళ్ళిపోయింది లోకం నించి. కానీ ఆమె పాటలు మిగిలి 

పోయాయి. అలాగే ఆమని స్మృతులు లోకంలో ఎక్కడన్నా మిగిలి 
. వున్నాయో లేదోగానీ ఆమని. పాటలు ఈళ్వర విలాసిని సౌరిస్ దయా 
వీక్షణం వలన శ్రీరమణస్థాన్లో చిరంజీవులుగా నిలిచిపోయాయి. 

తిరువన్నామలై క్రి “నమీపంలోవున్న పలమనేరుకి చెందినవారు 

భ్రీధర్. చాలామందికి రమణన్థాన్ కి వొచ్చి ఈశ్వర దర్శనం: చేసుకో 
-గానే రియలై జేషన్ వొచ్చేన్తుందని ఒకనమ్మకం. . అటువంటి విశా్యా, 
నేం సన్న వారిలో థ్రీరర్ 2 ఒకరు. ఆయనకి అది జరగక పోవడంతో 
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తీరని ఆశాభంగ మైపోయింది. రియలై జేషన్ జరిగేవరకూ రమణ. 

స్టాన్లో. భోజనం 'చేయననే వతాన్ని పూనా రాయన. షా వాళ్ళతో 
బాటు గీరి పదక్షీణాలకి కూడా వుపవాసంతో నే వొచ్చేవారు. ఎవరెంత 

చెప్పినాగాని ఆపట్టు మాతం వొదల లేదాయన. కొన్నిరోజుల తరు. 

వాత నర క్తి “ఎందుకీ మొండిపట్టు. వేలకొద్దీ సంవత్సరాలు ఘోర 

తపస్సు చేసిన వాళ్ళకే అది దొరకదు. అది అంత సులభంగా వొనుం 

దేమిటి? ఓ గురువుని నమ్మి ఆయన చెప్పినట్లు సాధన చెయ్యాలి” 

ఆంటూ ఆయనకి నచ్చ జెప్పి మెల్లిగా మజ్జిగా అన్నం తినిపించింది. 

అప్పటినించీ ఆయన ఇక్కడ భోజనం చేయడం మొదలు పెట్టారు. 

రమణస్టాన్ కి వ హొచ్చినప్పుడల్లా వుత్తి మజ్జిగా అన్నమె "తింటూ 

వుండేవా రాయన. 

27 
పకపక చలాకీగా తిరుగుతోంది. ఆమెకి కనే రోజులు వొచ్చాయి. 

ఆ(శమంలో ఒక డాక్టరుగా రున్నారు. పకపక అంటే ఆయనకి చాలా. 
ముద్దు. ఆయన “(పసవానికి ఎక్కడికీ వెళ్ళొద్దు, ఒక Mid ౪/16 ని 
engage చేయండి, ఏవయినా. Complications వొస్తే నేను. వాటిని 

చూసుకుంటాను”. అన్నారు, . 

.._ ఒకర్మాతి పకపకకి నొప్పులు వొచ్చాయి. అవే కణేనొప్పులని 
ఆస్పృతిలో పనిచేసిన అనుభవంవల్ల షౌకి తెలుసు. మం|(తసానిని పిలి 
చారు. డాక్టరుగారిని కూడా పిలిచారు. బై ట భోరుమని వాన పడుతోంది. 
పకపక నొప్పులు పడుతోంది, చలంగా రెక్కడ బాధ పడతారోనని 

పకకప ఆ నొప్పులబాధని తనలో తాను ఆపుకుని భరించింది. (పసూతి 
సమయానికి కాశీీరా, కాకా, కిట్టూ, చిత, నర కి, మిశ్రీ ఆమెదగ్గరే 

వున్నారు. పకపకకి కొద్దిసేపటికి. నొప్పులు ఎక్కువై నాయి. “షా సాకు 
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నొప్పులు ఎకు చై నాయి; తగ్గడానికి ఏమన్నా. చెయ్యి” అంది. అంత 
"అమాయకురాలు. పకవక. “నొప్పులు ఎక్కువవడం మంచిదే కదా?” 

"అన్నారు షా, 

శతెలవారుజాము మూడుగంటలకి పాప పట్టింది." ఆడపిల్ల. పక 
“వక ఆ పిల్లని చూసి " "ఇంత పిల్లని నాపి పొట్టలో మోశానా $” అంది 

ఆశ్చర్యంగా, ఆ పాప పేరే టి సల్, 

తెల్పవారేక టిప్పల్ని తీసుకు వొచ్చి చలంగారికి చూపింది 
చిత, “అందంలో మిడ్ర్రీ పోటీ పడుతోంది” అన్నారు చలంగారు. 

.. వజీర్ పాపని చూడటానికి మూడవ రోజున వొచ్చారు. పేరేం 
“పెట్టాలని (పళ్న వచ్చింది. ఆయన కవి'శదా ఆయనే పేరు పెడతా 
రనుకున్నారు షా. కానీ ఆయన ఆ బాధ్యత షాకే వొదిలారు, కాశీశైరా 

“అనే పేరు బావుంటుంది అన్నారు షొ. పేరులో మొదట “కి అసి 
_వుంపే ఏవో గోరీలు (కబర్) అవి గుర్తుకు వొస్తాయి అన్నారు 
వజీర్, షా స్నేహితురాలి పేరు .షిరిన్. ఆ పేరు పెడదాం అన్నారు 
షా, ఆయనకీ ఆ పేరు నచ్చింది. అదే ఆ ఆ పాపకి పేరుగా నిలిచింది. 

నెలవగానే పిరీన్ని షీకార్థ క్రి తీసుకు వెళ్ళేవారు షొ, షికార్హకి 

: వీలుగా పావకి క కుట్టారు. ష్కార్ల కి పకపక వచ్చేది కాదు. పాప పని 

-షాయే ఎత్తుకుని తీను వొచ్చేవారు. షౌ నించి పాపాయిని కాశీశ్చరా 
"లాక్కు నేది. సెవైంబర్, 'అక్షోర్ నెలల్లో కొండమీద మంచి water 

fal} వోస్తుంది. “ఈమారు అరుణాచల పాదంలో చాలా పెద్ద సెలయేరు 

ఏర్పడింది. నీళ్ళు మాంఛి వుధృతం మీద పారు తున్నాయి. కాశ్టీరా 
- పాపని చేతుల్లో పట్టుకుని. ఆ మెదానంలో పరుగులు తీసేది నిశ్ళదగి 
'“ర్రకు, పొంగులెతే ఇ నీళ్ళ దగ్గర ఆ పాపని పెట్టుకుని రమణస్థానీయు 
- “లందరూ కూచునే వారు. కాక్మీరా. షిరీన్ని ఎంత ముద్దు వే? సేదో : 
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సాయం(తం పెకారు "మెము కాగానే టిప్పల్ చేతులు, కాళ్ళు కొట్టుకు 

నేది షికారు “పోదాం, పోదాం” అన్నట్లు. 

అవి దీపం రోజులు. రమణస్థాన్ వెనకాలంతా పాకలు వేసి. 

కొట్లు పెట్టారు. అప్పట్లో మామ్మ గారు ఇక్కడే వున్నారు. సారంగ 

పాణీ ఇంటినించి చలంగారికి మంచి చేపలకూర వొచ్చేడి. అక్కడి 

దుకాణాలలో వడలూ, బజ్జీలు కొనుక్కు. 'నేవారు. ఇంక చలంగారి భోజ 

నం జలపాతం దగ్గిరే. జలపాతం చెంత ఆకొండ రాళ్ళమీద కూచుని 

ఆచేపని, వడల్ని, 'బజ్లీల్ని చలంగారు_ కాశీ్మరా, కాకా, కిట్టూ అందరూ 

కలిసి తినేవారు. షౌ మాంసాదికాలు తినరు కనక ఆ సరదాని చూస్తూ 

enjoy చే సేవారు. 

ఒక్కాక్క రోజున అక్కడి కొట్టలో ఏదో మాంసంకూర కొను 

క్కుసి, మృరిచెట్ట కింద కూచుని Picnic చేనుకునేవారు చలంగారు, 

కాశీ్మీరా. మాంసం ఆంటే కాశ్మీరాకి ఇష్టం గనక _పత్యేకంగా ఆమె 

కోసమే కూర కొనేవారు వాళ్ళు. వడలు, బజ్జీలుకూడా కొనుక్కుని ఆ 

కూరతో బాటు తినేవారు. కాశీ్మ్చీరా. చలంగారూ. పిల్రలు కాళ్యీరా 

మత్స్యమాంసాలను enjoy చేనుండగా చూడడం చలంగారి కెంతో 

సంతోషం. 5.0. వలన చలంగారు షికార్హలో. కొంచెం నెమ్మదిగా 

ఇబ్బందిగా నడిచేవారు. కాళ్మీరా “సీ కెందుకు నాన్నా! పసిపిల్లా డిలా 

నిన్ను పట్టుకుని ఇంటికి ఎత్తుకుని వొచ్చేసాను” అనేది. 

అప్పల్లో వజీర్, చలం, కృష్ణారావుగారు షాకి మంచి పోలింగ్ 

హార్మోనియం ఒకటివుం టే చాలా బాగా వుంటుందనుకు నే వారు, షాకి 

ఒక వెపు పు కాశ్మీరా ఒకవైపు కృష్ణాఠావుగారు నడుస్తూ ఆ హారో 

నియం తీరూ, తెన్నూ ఆంతా వర్ణించుకుంటూ వొచ్చేవారు పికార్లలో - 

“కాదండి, ఒక పని చేద్దాం. మనం షౌ పాటని.t8p8 చేసి చే గారికి 
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బాంబే పంపిద్దాం. అక్కడ మంచి హార్ శ్రైనియం షాగారి. tones సరి 

పడ్డది ఎన్నికచేసి పంపించమని రాద్దాం * అనేది కాశీ రా. 

కాక్టీరా ఆమె పియుడు రమణన్థాన్ నించి వెళ్ళిపోయి బోస్ 

కాంపౌండ్లో వున్న Gate house తీసుకున్నారు. కాశీీరాకి: రమణ 

స్తాన్ అన్ని వి విషయాల్లో నూ ఎంతో నచ్చిందికానీ కోడి, చేప లేకండా 

వుండడం ఆమెకి చాలా కష్టం, ఆమెకి వంటరాదు. చేపని, కోడిని 

ఎట్టాచేయాలో తెలియదు. ఆపద్దతులూ పదున్లూ షాకి తప్ప రమణ 
స్టాన్లో ఎవరికీ తెలియవు. 

. ఒకరోజు షికార్లో. కాశీ్మీలా కోడికూర. ఎట్లా చెయాలో చెప్పమని 

షాని అడిగింది. షా. లంతా వివరంగా చెప్పారు. షా చిన్నతనంలో 

తం|డికి తామే మత్స్యమాంసాలు. వొండి వెప్తేవారట. 

మరుసటిరోజు గేటువౌస్లో కోలాహలం బయలు దేరింది... 

వజీర్, వువ్వీ, చిన్నారావు, కృష్ణారావుగారు, కాశీరా (పియుడు, తతి 

మావాళ్ళంతా అక్కడ. చేరారు. “ఒక షో మాతం రమణస్థా న్స్ లో వుండి 

పోయారు. వాళ్ళు చలంగార్నికూడా అక్కడికి తీసుకు పోయారు. అది 

కోడివంట కోలాహలం. షా చెప్పిన (పకారం కాళ్మీరా కోళ్ళని వొం 

డితే, తమ వంటల(పకారం: కృష్ణారావుగారు కోడి వేపుడు చేశారు. ఇంక 

ఒకటే గోల, కేకలు, హడావిడీ. వాళ్ళందరికి ఎంత. _సరదాయో: 

ఆదంతా తిని సాయం(తం వరకూ అవేకబుర్లు చెప్పుకున్నా రందరూ. 

_ఆకబుర్హలో శో్యతియ పక్షంగా వుండిపోయిన షౌకూడా. చేరారు. 

ఇంకొక రోజు కాశీరా పెద్దచేపని తెప్పించింది. ఆ మత్స్యా 

వతారానికి పాకపూజ కృష్ణారావుగారి ఆధ్యర్యంలో. జ జరగింది. అప్పుడు 

! కూడా వాళ్ళంతా గొప్ప సంతోషంగా గడిపార్లు. ఈవిధంగా కాశీరా 
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'వేరింటి కొపురంతో.- రమణస్టాన్ భోజన పీయులకి కోడి, చేపవంటి 

రమ్యమైన విందులు అడపా. కడా లభించడం ఆరంభ మెంది. 

19౫6లో ఒక సాయం(తం పెద్ద గాలివాన పట్టుకుంది. అప్పుడి 

క్కడ రమణస్థాసీయుళేగాక నాగయ్యగారు, ఓకబ్బాయి, కురంగేళ్వర 

రావు, చక్రపాణి నరసి హారావు, పేరయ్య (సుబ్బారావు) ఇక్కడే వు 

న్నారు. సాయం(తం అయ్యేసరికల్లా జోరుగా గాలివాన పట్టుకుంది, షా 

ఆసాయం(తం భోజనం చేయలేదు. ఆరోజున కిచిడీ. అందరూ భోజనా 

లకి వొచ్చేసరికి వంటిల్లు నీళ్ళల్లో సగం మునిగి వుంది. ఇల్లంతా సళ్ళ 

మయం, అందరూ చేతుల్లో కంచాలు పట్టుకుని అక్కడే నిలబడి, భోజ 

నాలు ముగించారు. 

భోజనాలు ముగిశాక అండరూ భజనగదిలోకి వొచ్చేశారు. షా 

చాపమీద కిటికీ దగ్గర కూచున్నారు. కాకా ఆమె పక్కన నిద 

పోతోంది ఆరోజు భజన చెయ్యా లనిపించక షౌ వూరికే కూచున్నారు. 

గాలి వుధృతంగా వీయడం మొదలు పెపేసింది. కొంచెం సేపటికి 
కరెంటు పోయింది. అంతా నివిడాంధకారం. షౌ తొడకిందికి నీళ్ళు 

వొచ్చేశాయి. “కాకా వుచ్చ పోసింద్భరా” అన్నారు షౌ. కొంత సేపటికి 

చూస్తే కిటికీలోంచి ధారగా నీళ్ళు కారుతున్నాయి. దాంతో guest house 

వాళ్ళందర్నీ చలంగారు తొందరగా వెళ్ళి పొమ్మన్నారు. తలుపులు వేసి 

వుండడంవల్ల వాళ్ళకి బైటి వుధృతం తెలియలేదు. కటిక చీకటి. 
రివ్వున గాల్. వాళ్ళు వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి నాగయ్యగారు బయలు 

దేరారు. బై టికి వెళ్ళివొచ్చి “నేను వెళ్ళ లేనండి” అన్నారు వొణుకు 

త్రో చలంగారితో, అహో నాగయ్య, ఇక్కడే పడుకో” అన్నారు 

చలం. నాగయ్యగారి బలు అంత్మకితమే తడిసి పోయాయి. చలంగా 

రాయనకి తమవే ఒక గీ, చొక్కా ఇచ్చారు. ఆయన విశ్రాంతిగా 

రమణస్థాన్లో నే వుండిపోయారు. 
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చలంగారు వాళ్ళందరికీ ఆదుర్దా __ ఆవులన్నీ ఆ నీళ్ళల్లో 

మునిగి చచ్చిపోతా యని. ఏదో పెద్ద ఎండు చెట్టు ఆ పవవుల కొట్టం 

మీద పడింది. ఆవులపాక కూలిపోయిం దనుకున్నారు. టిప్పు చంటి 

పిల్ల. భజనగదిలో ఒకమూల మాతం పొడిగా వుంది. నర్శకి, 

కాశ్టీీరా కావలించుకుని ఆమూల పడుకున్నారు. చలంగారు మంచం 

మీద పడుకున్నారు. షౌ తమ గదిలో బల్ల మీద పడుకున్నారు. అన్ని 

గదుల్లోనూ 'మోకాలులోతు నీళ్ళు వొచ్చాయి. 

ఎ తుఫాను వొచ్చినా ఒకవై పే గాలి వీస్తుంది, ఈ తుఫానులో 

నాలుగు వె పృలనించి పెద్దరొదతో, గొప్ప వేగంతో- ఇళ్ళు పునాదు 

ల్నించి లేచిపోయే లాంట్ యుంయూమారుతం వీచింది. తిరువన్నామలై 

అన్నది పూరి, గా అంతమై పోతుందన్నంత త్మీవంగా వీచింది గాలి. 

అప్పుడు షా తమ గదిలోనించి బైటికి వొచ్చి “ఏమీ ఫరవా 

లేదు. నేను (ఈ తుఫాన్ని) ఆపేశాను. ఏం భయ పడకండి. నిశ్చిం 

తగా పడుకోండి” అని చెప్పారు. అక్కడితో ఆగాలి, వాన ఆగి 

పోయాయి... . | 

_ మామూలుగానే తెల్లవారింది. “మేడమీద పాక. కూలిపోయింది. 

“హీరా చచ్చిపో యుంటాడు” అంది దిగాలుగా పకపక. ఒళ్ళారని 

తనూ, పిల్ల నీళ్ళల్లో వుండడం గురించి ఏ గొడవా లేదు పక పకకి. 

_ చంటిపిల్ల 'కేవవుతుందన్న చింత అంతకన్నా లేదు. హీరా ఏమయిపో 

యాడో అని దిగులుపడింది. ఇంతట్లో హీరా “కేవ్? మని 'అరుచు 

కుంటూ వొచ్చాడు. వాడు బతికే వున్నాడని పకపకకి ఎంత సంతో 
షమో : ఆవులన్నీ మోకాళ్ళలోతు' నీళ్ళలో. వున్నాయిగానీ ఒక్క-దానికీ 

గూడా ఏ (పమాదం జరగలేదు. 
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“ఇక్క_డ తుఫాను వొచ్చి వాకిటో చెటు కూలింది. లెట్లు పోయి 
[a ర లు i య్ ఇల 

నాయి. తిరిగి రాలేదు. ఆనాటినించి ముసురు. భోజనానికి 10 మంది 

అతిథులు, కుక్కలు, పిటలు, ఉడుతలు, పిలలు _ ఎట్లా వీళ్ళకి తిండి 
డం ౧ ౧ 

పెట్టిస్తున్నారో ఈశ్వరుడు. తుఫాను రాతి ఇంటిముందు వరదలో 

కటిక చీకట్లో నీళ్ళలో పడి చచ్చిపోవడానికి సిదమెనారు కృష్ణారావు 
0 b యర డ్ 

గారు, నాగయ్య. తక్కి_నవాళ్ళు కష్టంతో తప్పించుకొన్నారు. 

(రాయిడి నాగేశ్వరరావుగారికి చలంగారి లేఖ 9_11_.66) 

“ఆ తుఫాను రా(తి ఇళ్ళంతా నీళ్ళు. లెట్టు లేవు. కటిక చీకటి. 

చుట్టూ చెట్టు విరిగి పడుతున్న శబ్దం. వంట లెక్కడ?. భోజనా 

శెక్కుడ ? 2 ఏదో పులగం వం టచేశారు తడుస్తూనే. ఎలాగో వొచ్చి 

చేరారు, భోజనాలకి మ్మితులు, అంతా తడిసి, . తడిగుడ్డలతో ఓ గుడ్డి 
లాంతరు ముందు ఒకొ_క్క రమే నుంచుని భోజనం చేశాము. మళ్ళీ 

ఆ ఇంటికి వెళ్ళడం దురూహ్యుం. పైగా తడిగుడ్డలు. అన్ని గదులు 

నీళ్ళు, అందుకని తెగించి చైలుదేరారు. ఒకరి చేతులు ఒకరు పట్టు 

కుని, ఇంతలో అకస్మాత్తుగా. కొండమీద నించి రోడ్డుమీదకి పెద్ద 

వరద దొర్టింది, వీళ్ళు ఒకొక్క ఆడుగే చేసుకుంటూ చెడుతు 

న్నారు. చీకట్లో నీళ్ళలో తడుముకుంటో. ఆ 8౪651 house ఎక్కడో 

" తెలీదు, చెట్టు “విరుచుకు పడ్డాయి. అడ్డంగా ఎలకి క్రి కల్ తీగలు తెగి 

కాళ్ళకి అడ్డంగా చుట్టుకుంటున్నాయి. ర్త మెట్లు కొట్టుకు పోయాయి. 

ఎక్కడ కాలు పెడుతున్నారో తెలీదు, అకస్మాత్తుగా కంఠం వరకు 

నీళ్ళు. (పవాహం అతి వడిగా అంతా వూడ్భుకుంటో, పాపం (కిష్టౌ 

రావు కాళ్లు లేచి పోయినాయి. కురంగేశ్వరరావు ఆంత గట్టిగా పట్టు 

కోకపోశే, పక్కనున్న గుంటల్లొోకి వూడ్చుకు పోయేవాడే. 
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చివరికి పడుకున్నాము. రేడియోవారు ఇంకా 24 గంటలు 

తుఫాను అని చెప్పారు పొద్దున్న. ఎట్టా రేపు పొద్దున్న ఏక్కడ ట్ 

కాచడం ? వాళ్ళెట్లా వొసారు ఇక్కడికి ? అని మాట్లాడు కొంటు 

న్నాము. ఈశ్వరుడు వొచ్చి “ఆదుర్దా పడకండి. ఆగు తుంది" అని 

వెళ్ళిపోయినారు. పది నిమిషాల్లో గాలి లేదు, వాన తగ్గింది.” 

(రాయిడి నాగేశ్వర రావుగారికి చలంగారి లేఖ 12.12.66) 

ఆ తుఫానులో చిక్కు పడి ఎడ్వంచగెస్గా ఆ రా(తిని గడిపిన 
కృష్ణారావుగా ర్న వారి అనుభవాలను చెప్పమందాం. 

“ఆ పగలంతా చినుకులూ .... గాలి. అది సాయం (తానికి 

వుధృత మైంది. గెన్టువౌనులో ఏడుగురం వున్నాం. యాభై గజాల 

దూరంలో వున్న రమణస్టాన్కి వెళ్ళాం భోజనానికి, అప్పుడు సాయం 

(తం ఆరుగంట అయ్యింది. 

రమణస్థాన్ అంతా తడిసి, పోయింది. ఎట్లానో అందరం 

పళ్ళాలు చేతుల్లో పెట్టుకుని భోజనాలు చేశాం. బైట గాలి, వాన, పిడు 

గులు, వురుములు, మెరుపులు. అది (కమంగా "తుఫానుగా మారిండి. 

మహామృత్యువు లోకంమీద సె చై ప్రరవిహారం చేస్తూ వుంపే, మేము 

తప్పించుకుని ఈశ్వరుడి చెంత చేరాం. తుఫాను మరీ విజృంభిస్తుంకే 

- నాన్న “తొందరగా వెళ్ళిపోండి, మరీ ఎక్కు వయ్యేలా వుంది గాలి 

వాన” అనంగానే మేము guest house కి బయల్లేరాం. 

పగలే ఆడుగు తీసి అడుగు. వెయ్యడానికి అరగంట పరే 
నాగయ్యగారు మా వెనకే బయల్రేరారు. మేం వరండాలోకి వొచ్చాం. 

కటిక చీకటి (బ్రహ్మాండమైన తుఫానుర్యాతి అది. తుఫాను ఆగకపోతే 

అడే చరమర్శాతి. వరండా మెట్టు దిగాం. మోకాళ్ళలోతు నీళ్లు. ఏక 
ధారగా వర్షం. హోరున 7 గాలి. నేను నిలవలేక పోతుంటే కురంగేశ్వర 
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రావు నన్ను. చెయ్యి పట్టుకు నడిపించాడు. మేమంతా. కట్టకట్టుకు 
మృత్యుముఖంలోకి పోతున్న ట్లనిపించింది 

గేటు దాటాం. మహా పవాహంగా నిలువెత్తు సీళ్ళు. కాలసర్పం 

లాగ అరుణాచలం వైనించి దూకుతూ వెద్ద వెల్లువగా వొచ్చే. జలరాశి 

మమ్మల్ని చుష్టేసింది, మా కాళ్ళకింద చెట్లు, ముళ్ళకంపలు, కరెంటు 
తీగలు, రాళ్ళు; అది నిశ్చయంగా జలప్రళయం. నేనా తుఫాను తాకి 

డికి తట్టుకో లేక తలమునకలై ఫోయి “నేను మునిగి పోతున్నా. నోయ్” 
అని బిగ్గరగా. అరిచాను. కురం గేశ్వర రావు నన్ను, చంటిపిల్లను చం 

కను వేసుకున్నట్లు ఎత్తుకున్నాడు. 
చివరికి గెన్టుహొస్ దగ్గరికి: వొచ్చాం,. ఎన్ని యుగాలో, కల్పాలో 

గడిచినట్లు అనిపించింది. ఆ యాభై గజాల నడక. మి తులకోసం 

దారి పోడుగునా అరిచాను. ఆ అరుపులు నా కంఠం దొటిపోయినట్లు 
అనిపించదు. నా కళ్ళు కప్పి తప్పించుకు పోతున్నారా, క్నురకుంక 

ల్లారా ! అన్నట్టు మృత్యుదేవత మా కళ్ళు కప్పి ఓ పెద్ద లోతైన గోతి 
లొకి నెట్టటోయింది. ఏదో దివ్యహస్త౦ ఆ (పమాదంనించి మమ్మల్ని 

రక్షించింది. చివరికి ఆరుగురం గది. చేరుకున్నాం. రాతంతా గత 

జన్మ స్మృతుల్లా _పళయంగురించి, ఎంత సేపటికి గదికిరాని నాగయ్య 

గారిని గురించి, మాట్లాడుతూ కూచున్నాం. నాగయ్యగా రేమయ్యాారని 

నాన్నడిగిశే ఏం చెప్పాలి ! వాళ్ళవాళ్ళకి ఏమని కబురు పెట్టాలి. 

ఆయనకోసం అంతా గాలించాం తెల్లవారుజామున బయటికి వెళ్ళి. 

ఎక్కడా ఆయన జాడలేదు. ఓ తూములో ముళ్ళకంచెకు తెల్లని పంచ 

చిక్కుకుని వుంది. ఆయ నాతూములో ఇరుక్కున్నారని తొంగి 

చూశాం. ఏమీ కనిపించ లేదు. ఇంకా ముందుకి కొట్టుకుపోయారేమో 

నని చాలాదూరం వెళ్ళి వెతికాం. నిరాశతో guest house కి తిరిగి 
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వొచ్చాం. అందరం దిగాలుపడి కూచున్నాం. కనీనం ఆయన శవం 

దొరికినా బాగుండు ననుకున్నాం. 

గదితలుప్ప కదిలింది, _ నెమ్మదిగా తలెతి, చూశాం, నాన్న గళ్ళ 

లుంగీ కనపడింది. మానోట మాటలేదు. ఇంకేముంది అనుకున్నంతా 

అయింది. నాగయ్యగా రేరని అడగడానికి నాన్న వొచ్చారని అనుకు 

న్నాం. కానీ లో పలికి వొచ్చింది నాన్న లుంగీ కట్టుకున్న నాగయ్య 

గారు. మా గుండెలు కుదుట పడ్డాయి. “కృష్ణా! వొచ్చింది. నాగయ్యే 

' నంటొవా లేక నాగయ్య స్పిరిటాః అన్నాడు కురంగేళ్వర్.. “నేను 

నాగయ్యనే నయ్యా! వీడి ఆరిపోయింది. అగ్గి పెటై వుం పే ఇటివ్వండి” 

అన్నారు నాగయ్యగారు. ఆయనకూడా వొచ్చి మాతో కలిసినందుకు 

మా అందరికీ ఎంతో సంతోష మెంది. రమణస్టాన్లో అందరూ 

క్షేమమన్న చల్ల ని వార్త చెప్పా రాయన. 

ఏమీ ఎరగనట్లు సూర్యుడు వుదయించాడు. లేత ఎండ. వరద 

లుగా లోకాన్ని ముంచేసోంది. ఎటుచూసినా విరిగిన చెట్లు కూలిన కొం 

_ పలు. నేలంతా జలమయం. ఈ సంగతులన్నీ షొగారికి. చెప్పడానికి 

మిగిలివున్నా మనే నంతోషం మాలో.” 

ఇం టికి దక్షిణాన వున్న నిలు వెత్తు తురాయిచెట్టు' కూలిపోయింది. 

ఊరంతా వీ భత్సంగా ఫీతావహాంగా తయారై ది. "కొండమూలంలో 

కా లేజీ కట్టా లనుకున్నారు. అడ్డు వచ్చిన పర్వత శిలల్ని' బుల్ డోజు 

ర్తతో కొట్టించేయాలని సంకల్పించారు. కా లేజీ నిమిత ంగా కృషిచేసే 

ఘరానా పెద్దలు. “ఆయన (అరుణాచలం) దై దెవంలా నిలిచి ఆనుక 

అం అందర్ని కాపాడుతుం కే, వాళ్ళ కృతఘ్నత చూడండి” అన్నారు 

షౌ రమజస్థాసీయులతో, ఆగతుల్రై న భక కృబ్బందంతో. 
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ఆ గాలి వుధృకతానికి కొండశిఖరం నించి ఒకరాయి దొర్జి పోయి 

పెద్దగాడి ఎర్బడి ఆ రాళ్ళన్నీ కిందికి వొచ్చాయి. కొండ పాదం దగ్గళ్త 
కాలేజీ కట్టా లనుకున్న (పదేశం రాతిగుట్టయి ఫోయింది. ఆ రాయి 

అటు దొర్హింది__. ఇటు దొర్షితే ఈ వూరు జనం అంతా ఏమయ్యే 

నారో! అలా వొచ్చే _పమాదా లన్నింటినీ అరుణాచలేశ్వరుడు తన 

మీదికి తెచ్చుకుంటారు. ఈవూరి (పజల పాతకాలన్నీ ఆయన తీను 

కున్నా రన్నమాట. ఎలా రక్షిసున్నారో ఈ క్షేత్యపజల్ని, ఈ సమస్త 
భూవలయాన్ని ఒడిలో బిడ్డలకి మళ్లే చల్లగా అరుణాచలేశ్వరుడు. 

కాశీ్చీరా వాళ్ళదేశం వెళ్ళాలని నిశ్చయించుకొంది. ఆ సంగతి 

షాకి తెలిసేసరికి షా ఆమెని గట్టిగా rn చేశారు. “కాశ్కీరా : 

నువ్వు కత్తుల్లోకి దూక బోతున్నావ్ ! అవి నిన్ను పొడి చేస్తాయి. 

ఇక్కడ నీకు బాగానే వుందికదా ! ఎందు కక్కడికి పోతావు ?” అని. 

కాశ్యీరా గొప్ప చిరునవ్వుతో “అవి కత్తులు కావండీ, ( పేమగా నన్ను 

ఆహ్వానించే చేతులు” అన్నది. ఆ అమ్మాయి. తనలోని అమాయ 

కత్వం వలన (పపంచ మంతా తనకి మళ్ల అమాయక మైన దని 

వూహించింది. | 

“కాళ్ల్మిరా 1 నువ్వెందుకు వెడతావ్ ఖ్ అన్నారు నర కి చలం 

గారు: కాని ఎన్నాళ్ళకో రాకరాక ఆ (పియుడు ఒకసారి. వసాడు: 

అంతవరకూ ఈ నిరీక్షణే జీవిత మెపోతుందని ఆమె బాధ. ఆ 

అమ్మాయి (ప్రియుని రొకకోసం__ ( రోడ్డువెపు. నిరీక్షణా దృక్కులతో 

చూస్తూ వుండడం ఎంత గొప్ప చితమో .. 
ఆ జయంతికి ఎంతోమంది జనం వొచ్చారు. ఆవేళ గంగా 

ధరం ఎన్నో కలవపూలు. తెచ్చారు... ముందు పందిరిలో కలువపూలు 

గొలునుగా తయారుచేసి. పందిట్లో కట్టిసున్నారు షౌ, షౌ కలువపూలు 
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కట్టిసూ వుండగా సుధ, ఆయన, భార్య, కుమార్తె, ముమ్మడమ్మ 

వొచ్చారు. 

సుధ' ఇప్పుడు చాలా కష్టాలు పడుతున్నాడు. ఈళర్చరుడిమీద 
ఆయనకి ఎనలేని విశ్వాసం. పిక 'హామాలయసిద్దుడి సహాయంతో గొప్ప 

మందులు తయారు చేశాడ. అవి (వచారంలోకి చొచ్చి. ఇల్లు గడిచి 

ఎప్పటికో ఆప్పటికి తిరువన్నామలై వొచ్చి స్థిరపడాలని ఆయన ఆళ 

యం. వారిలో ఆ పట్టుదల ద్విగుణీకృత మెండే కానీ ఈనాటికీ ఆ పట్టు. 

దల పోలేదు. ఆయన మందులు. ఎంతో అమోఘంగా పనిచేసాయి గాని 

ఆయనలో డాబుసరి, అట్టహాసం లేకపోవడాన అంత గొప్ప "మందులూ 

రాణించకుండా పోతున్నాయి. 

జయంతికి అందరూ గిరి పదక్షిణం వెళ్ళి 'వొచ్చారు. ఒక అ త్త 

గారు ఆవిడ కొత్త కోడలు అరుణాచలంలోనే కొత్తగా తొలిసారిగా 

రమణస్తాన్లోనే కలుసుకున్నారు. ఆ అమ్మాయి తనకోడలు కావడం. 

_ఆ. అత్తకి ఆవమానం. కోడలు ఆ sitUationని చాలా గొప్పగా 

enjంyు చేస్తోంది. వీలున్నప్పుడల్లా తన చిలిపిదనంతో అత్త గార్ని 

రెచ్చగొడుతోంది. అత్త చేతులు తిప్పుకొంటూ పడాపడా. కోడల్ని తిట్టి 

పోసోంది. ఇదంతా కూడా క్షయిమాక్స్ని (తారస్థాయిని) అందుకుంది. 

ఉ(దేకాన్ని అణుచుకోలేని ఆతా, కోడలు: జుట్టూ, జుట్టూ పట్టుకుని. తల 

పడ్డారు. ఇద్దరూ కొట్టుకున్నారు. అకా, కోడ శ్శిద్దరూ కరి మకరి. సం 

(గొమం చేసి, చివరికి షౌ. దగ్గరకి వొచ్చి గోల పెట్టారు. ఈమె ఇట్లా 

"ఆంది, ఆమె అట్లా అంది అనీ. 

- ఆవేళనే పకపక భర్త దగ్గరకి వెడుతోంది. చిత వెంట వెడు 
తోంది. వాళ్ళలా వెళ్ళారో లేదో: షాకి పెద్ద జ్వరం వొచ్చింది. రాతి 

జ్వరంలోనే గడిచింది. అర్జరాతి విపరీతమైన దగ్గూ, ఆయాసం మొద. 
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లయ్యాయి. షా ఆయాసపడటం, దగ్గుతూ వుండటం విని చలంగార్తు 

షా గది. దగ్గరకి వొచ్చారు. “ఏమిటి షౌ: జరం, దగ్గ, వూపిరి నట 

పని ఆయాసం పట్టుకున్నట్టున్నాయి” అని అన్నారు. మేడమీద పడు 

కున్న డాక్షర్ సుధని వెంటనే వెళ్ళి న్నిదలేపి పిలుచుకుని వొచ్చారు 

ఇంట్లో వాళ్ళు. సుధ వొచ్చి షాకి INjection ఇచ్చి వీసంతా రాస్తూ 

కూచున్నారు. కొంచెం సేపటికి కొంత నయమై షాకి న్నిధపట్టింది. 

మరుసటిరోజు వుదయమే సుధ వాళ్ళకుటుంబం తక్కిన అతి 

థులు వెళ్ళిపోయారు. షౌకి మామూలుగా మందు లిచ్చే డాక్టర్ వూళ్ళో 
లేరు. నర్నకి చలంగారితో కలిసి వెళ్ళి డాక్టర్ అ. గారికి షాకి 

జ్యరమని చెప్పింది. అంతకి ముందు డాక్టర్ చిట్టూరి సత్యనారాయణ 

గారు చలం, షౌ లకి రక పరీక్షచేయంచమన్ చెప్పి, అ___గారి ద్వారానే 

ఆ పరీక్షని చేయించారు. రక పరీక్షలో చలింగారికి ఎసనఫీలి. ఎక్కు 

వగా వుందని, షాకి తక్కువగా పుందనీ result వొచ్చింది. ఈళ్వరా 

వతరణ దినోత్సవానికి ముందునించి షాకి దగ్గ వొస్తూనే వుంది. 
అది జయంతికి ఎక్కు వె ౦ది. అ___గారు షాకి చలి ఎక్కు వగాఉందా 

అని అడిగారు చలంగారిని, చలంగారు షాకి చలి ఎక్కువగానే ఉందని. 

చెప్పేసరికి, అ___గారు షాకే ఎసనఫీలి ఎక్కువగా వుందని , అందు 
కోసం మందునీ, చలి అధికంగా వుంది గనక అది మలేరియల్ ఫీవర్ 
అని 3్వైనా మా(తల్ని ఇచ్చి పంపారు న ర్లకీ వాళ్ళని. షౌ ఆమా(తలు 

వేసుకున్నారు. ఆమెకి ఆ మందులు పడక యాసిడిటీ అధికమై 
డోకులు మొదలై నాయి. తిండి లోపలికి పోయేది కాదు. క్వినైన్ వ్ల 

తల తిరగడం మొదలెంది. రాతి పడుకుంకే నిదపట్టక కళ్ళ 

ముందు జూలూ డ్యాన్స్, పెద్ద పెద్ద డప్పులు మోగిపోయే, "చప్పుళ్ళు 

చెవులలో, షాకి యాసిడిటీ, జ్వరం మరుసటి. రోజుకి కూడా తగ్గలేదు. 
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డాక్టరు అ-_ గారు షౌని నిమ్మకాయ ముక్క కోనుకు చప్పరించి ఆ 

భసం మింగ మన్నారు. అలా చేసేసరికి షౌకి యాసిడిటీ మరీ వుధృ. 
తఈమై పోయింది. అలా మూడు రోజులపాటు యాసిడిటి, జ్వరం 

తగ్గనే లేదు, 

కాశ్సీరా వాళ్ళు (పయాణం పెట్టుకున్నారు. షా కిట్లా వుందని 

కాశ్మీరా [పయాణం మానుకొంది. కాళ్ళ్రా షౌకి నర్చులాగ (సేవ చే 

డం మొదలు పెట్టింది. అంకే కాకండా వంటలో నర్వ కికి సాయం 

చేసేది. చలంగారు, నర కి ఇన్ హ్లాయన్ జాతో పడక వేశారు. వంట 

కూడా కాశ్మీరాయే చేసేది. అప్పుడు కాకా, కిట్టూ ఎంత బాగా సహాయ 

పడ్డారో : కాశ్మీరా ఇంటిల్లి పాదీ పడకలు వేశారని తన (వయాణాన్ని 

వాయిదా వేసుకుంది. 

నాలుగో రోజు కృష్ణారావుగారు వెళ్ళి డా. శివ పకాళాన్ని తీసు. 

కుని వొచ్చారు. ఈవూళ్ళో డాక్షర్లలో ఆయన కొకరికే షా శరీరతత్వం 

తెలును. ఇంకే డాక్టరు మందుల వలన షౌ ఆరోగ్యం బాగుపడదు. 

చలంగారు వాళ్ళకి ఇన్ ప్లూయండాకి మందిచ్చి షా దగ్గరకి వొచ్చా 

రాయన. షాని చూడగానే " “ఏమిట్లా అయిపొయా” రని ఏంతో దిగులు 

పడ్డా రాయన. ఆయన 6౫800106 చేసి షాకి. (టోంకయిటీస్, ఇన్ ప్లూ 

యంజా కలిసి వొచ్చాయని తేల్చారు. “ఎందుకిట్లా . అయిపోయావ్” 

. అని షాని అడిగా రాయన. 

“డాక్టరిచ్చిన మందువల్ల” అన్నారు షా 

“వాళ్ళదగ్గర ఎందుకు "మందు తీసుకున్నారు?” అన్నా రాయన. 

“మీరు వూళ్ళో లేరు” అన్నారు షౌ. 

“ఏనుగు కివ్వాల్సిన dosage సీకిచ్చారా? "అని ఆయనెంతో 

దిగులుఫడి షోకి Injection ఇచ్చి వెళ్ళారు. మర్నాటికి, షాకి పూరి గా 
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అనారోగ్యం తగ్గిపోయింది. చలంగారు వాళ్ళకి కూడా జ్వరం. తగ్గి 

పోయింది. 

కాశీ్మీరా & ఆఖరి శలవు తీసుకోవడానికి షౌ దగ్గరకి వొచ్చింది. 

“షా నేను మళ్ళీ మీదగ్గర కి ఎప్పుడు వొసానో: బహుళ నేను 

మనిషిగా రానేమో! పిట్టగా వోస్తానేమో "అంది కాక్కీరా. 

లేదు ఇ మనిషిగానే వొస్తావు కాఖ్కీరా” అన్నారు షా. కాశీడ్చరా 

వెళ్ళినప్పటినించి. వుత, రాలు రాస్తూనే వుండేది. 

చలిగాలివల్ల ఒకరోజు లోపలే భజన చేస్తున్నారు. భజన పూర్వ యి 

పోతూ వుండగా * వువిం, శ్యామల, బుచ్చి, తార అందరూ. లోపలికి 

వరసగా సప పవేశించారు. శ్యామల షాని పలకరించి వెనకాల చితా 

వాళ్ళతో మాటాడేందుకు వెళ్ళిపోయింది. ఆమె ముఖంకూడా షౌ సరిగా 

చూడలేదు. అప్పట్లో మిభ్రీ పసిపిల్ల. తార ఒకె పు పు బుచ్చి ఒక వై ప్తషా 

దగ్గర కూచున్నారు. బుచ్చికి షాని చూసి ఎంత సంతోషమో: బుచ్చీ 

వాళ్ళని ఇక్కడ వుండ మన్నారు. “ఇక్కడ వుండకూడదా?” అని 

షౌ వాళ్ళని అడిగారు. 

“మా కుక్కని పక్కింట్లో. వొదిలి పెట్టి వొచ్చేశాం, అది బెంగ 

పడుతుంది వెళ్ళాలి” అంది తార. 

ఎట్లాగయినా చలంగారి తమతో తీసుకు పోవాలని వాళ్ళపట్టు. 

“షా నడ గండి” అన్నారు చలం. 

“ఫా నువ్వు కూడా. రారాదా! పెద్దనాన్నని. మాతో తీసుకు వెడు 

తున్నాం” అన్నాడు వువ్వి. “నేను రాను. పెద్దనాన్న కూడా రాడు” 

_-* మరో జన్మలోనని షామాటల్లో ధ్వనిని గమనించ వొచ్చు, 

*పాపులర్ డిటెక్టివ్ నవలారచయిత, : చలంగారి తమ్ముడి 

కొడుకు. కొమ్మూరి సాంబశివరావు. 
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ఆన్నారు షా. వువ్వి చాలాసేపు ఇవి అవి ఎత్తులు చేశాడు. “చాలా 

చె కారు కొన్నాను. నువ్వు చూడాలి షొ” అన్నాడు వువ్విి. షౌ అలా 

గే ని బైటికి కారు చూచేందుకు వొచ్చారు. అది చాలా పెద్దకారు. 

వః “షాకి చాలా దగ్గరగా వొచ్చాడు ఎలాగో ఒకలాగు కార్లో" వేను 

కుని షాని తీసుకు పోవాలని అతని వుద్దేశం గావును. వువ్వి “మరీ కీ పీల 

మనిషి, షాని ఎత్తితే ఇద్దరం కలిసి కిందపడతా మని భయమేసిందిలా 
వుంది.  — - | 

తార “వెద్దనాన్నా! మాతో రావా? షా నువ్వూ రారాదా? ఓ 

మూడు రోజులుండి తిరిగి వొచ్చేద్దువు గాని” అని బతిమాలింది, కానీ 

షా ఒప్పుకో లేదు. వాళ్ళు వెళ్ళి పోయారు. ఆ తరువాత వువిగ్ష వచ్చి. 
పోతూనే వున్నారుకానీ షౌ బుచ్చిని, తారని మళ్ళీచూడ లేదు. చలం 
గారు వాళ్ళు తిరువన్నామలై. _ వచ్చిన కొత్త ల్లో బుచ్చి కుటుంబ 

మంతా వారిని చూడటానికి వొచ్చారు. ఆ తరువాత ఇదే రావడం: 

అప్పట్లోనే. ఒకసారి వువి్రి వొచ్చి “ఎల్లుండి వొ చ్చి పెదనాన్నని 

తీనుకు వెడతా” నని షాతో ఛాలెంజిీ చేసి, సరిగ్గా దశాబ్దం తరువాత 

ఈ విధంగా వొచ్చారు. 

_ ఒకరోజు షౌ తమగదిలో కూచుని వుండగా ఆమెకి భగవాన్ 

దర్శన మిచ్చారు. 

నేను మీ నాన్నకి సన్యాసదీక్ష నివ్వ బోతున్నాను. మరి నాకు 

గురుదక్షిణగా ఏమిసారు ౩” అని అడిగారు. 

అన లావిధంగా భగవాన్ చలంగారికీ సన్యాసదీక్ష నను(గ 

హిసా ననడంలో. ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. తపో దీక్షలో పాపాల్ని 

పోగొట్టుకొన్న, పరిపక్యమైన చి త్తం కలవాడై న యోగికి (సన్యాస 

చతుద్దాశమం తనంత కనే సకాలంలో "కలుగుతుంది ' అంటారు 

భగపాన్.. 
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“తపనాదగ్గ పాపస్య పక చిత త స్మ యోగినః 

చతుర్ధ ఆశ్రమః కాలే స్వయమేవ భవిష్యతి” 

(కావ్యకంఠ గణపతి మునీం౦|దులి రమణగీతలో 

ఆష్టమాధ్యాయంలో పదియవ శ్లోకం) 

“అనలు నాదగ్గరే మున్నాయి, అర్పించడానికి” అను కున్నారు 

షౌ, నిజమే గురువు బుణం ఎమిచ్చి తీర్చగల మనిపించింది షోకి. 

అప్పటిదాకా ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టుగా జయంతి, ఈళరావతరణలు 

భగవాన్ స్మరణలోనే జరుపు తున్నారు. చలంగారికి కదా సన్యాసదీక్ష 

నిచ్చేది? “ఇంట్లో రెండు రవ్వల వుంగరా లున్నాయి. ఒకటి నాకు 

ఇవ్వండి” అని 6౧0056 చేశారు భగవాన్, డాలీ అప్పుడక్కడే వుంది. 

భగవాన్ కి ఆర్చించడానికి ఒక వెండి పళ్ళెం. కొనిచ్చింది. సత్యనారా 

యణసింగ్, చ్యకపాణి నరసింహారావు కొక్టిరూపాయలు శక ్యనుసారం 

ఇచ్చారు. 

ఆ రోజే. ఆరవ్వల వుంగరం, ఆడబ్బు, పూలు, పళ్ళు. డాలీ 

వెండి పళ్ళింలో. పెట్టుకుని అందరూ కలిసి ఆశ్రమ నికి బయల్లేరారు. 

ఆకాశంలో చెదురు మదురుగా మబ్బులువున్నా అది మబ్బు పట్టిన రోజు 

కాదు. ఎంతో అందమైన రోజుది. 

రమణస్టాసీయు లంతా ఆ(ళమంలో అడుగు పెట్టారో లేదో 

పువ్వుల జిల్లులాగ, పన్నీరు చిలకరించినట్లుగా వర్షం పడింది. అప్పట్లో 

భగవాన్ సమాధి కడుతున్నారు, చలంగారు వాళ్ళు సమాధి దగ్గర ఆడుగు 

పెడుతున్నప్పుడు-_ 

“నకర్మణా నపజయా ధనేన 

'త్యాగేనెకే నమృతత్వ మా నమః: 

తస్యాం. తే నుషిరగ్ం సూక్ష్మం 
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తసి న్సర్ణం పతిష్టితం 

పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం . 

వి భాజతే తద్యతయో విళంతి.” 

అనే వేదశిఖా విభాగం చదువు తున్నారు వీపులు. అందర్నీ 

ఆ సమాధి చుట్టు (పదక్షిణం చేయమన్నారు ఆ శమపూజార్లు. (పద 

కణం చేసి చలంగారు సమాధిముందు మోకరిల్లు తుండగా వేదపారా 

యణంలో. . 

. “వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్జా.. 
స్పన్యాస యోగాద్యతయ షృద్దసత్వాః” 

అన్న పదం చదువు తున్నారు వటువులు. ఆ తరువాత భగ 

వాన్ కివ్వదలచిన గురుదక్షిణని సమర్చించారు చలంగారు. 

అంతకి మునుపే ఈశ్వరుడు “ఇత డన్నిటినీ త్యజించినా 
వేషం మారదు” అన్నారు చలంగురించి చెబుతూ. 

ఈశ్వరుడు వొచ్చిన కొత్త లో చలంగారు తాము గెడ్డం చేను 

కుంటూ వుం పే చర్మానికి కతి తగిలినప్పుడు షాక్ లాగ అనిపిస్తూ 

వున్నదని ఈళ్వరుడికి చెప్పారు. అప్పుడు చలంగారిని గెడ్డం పెం. 

చుకో మన్నారు ఈశ్వరుడు. 

“నాకు గెడ్డం అంటే అసహ్యం > అన్నా రాయన. 

“పలున్నంతవరకూ చర్మానికి తగలకుండా జుత్తుని. కత్తిరిం 

చుకో” అన్నారు ఈశ్వరుడు. 

“సిన సర్వసంగ పరిత్యాగం. వేసినా. వం మార్చవు. 

. మాంసం, చేప, కోడి అన్నీ తింటావు. ఎవరేం పెడితే అవి తింటావు” 

ఆని ఈశ్వరుడు చలంగారిక్షి ఆ రోజుల్లోనే చెప్పారు. ల. 
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ఆనలైన సన్యాసం కాషాయవస్తాలు ధరించడం కాదు. ముండ 
నమూ కాదు, సరిశుద్దజ్ఞాన మే సన్యాసము. కొన్ని (పతిబంధకాలని నివా 

రించే నిమిత ౦గానే సన్యాసా(శమ స్వీకారం ఏర్పడింది అంటారు 

భగవాన్ స్వయంగా కార్షియొక్క (పళ్నకి సమాధానం చెబుతూ రమణ 
5 ' ' 

గీతలో. 

డ్ “సన్యాసో నిర్మలం జ్ఞానం 

న కాషాయో న ముండనం 

(_పతీబంధక బాహుళ్య 

వారణా యా(శ మో మతః” 

(రమణగీత- -కావ్యకంక గణపతిముని కృతమ్) 

ఆ విధంగానే భగవాన్ “అతను వేషం మార్చుకో నక్క-ర 

చేదు. ఇప్పుడు సన్యసించ వలసిన సమయం వొచ్చింది కనక నేను 

చెప్పాను” అని షౌకి చెప్పారు. అంతకి ముందు నించే ఆయనకి 

లోకం పట్టెదికాదు. అప్పటి నించీ చలంగారికి లోకము ఇంకా దూర 

మవు తోంది. 

మేడమీద గది కట్టించాక మామ్మగారు ఇక్కడే వున్నారు. ఆ 
రోజుల్లో షౌ, మామగారు కలిసి షికార్లకి వెళ్ళేవారు. చలంగారు ఎండ 
వేడికి "తట్టుకోలేక ఆరుగంట లయ్యాక బయల్లేరి వెళ్ళి వాళ్ళని కలుసు 

కునే వారు. ఆప్పటిదాకా మామ్మగారు షా ఇంటి'వెనక మెదానంలో 

కూచుని వుండేవారు. సూర్యుడు పడమట కుంకుతో వుండేవాడు. ఆమె 

షాని ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మిక (పళ్న వేసేవారు. దాన్ని షౌ వివరించి 

చెబుతూ ౦కే (శద్దగా తదేక ధ్యాసతో వింటూ వుండేవారు. మామ్మ 

గారు చలంగారికి "గడియారం అని ' పేరుపెట్టారు. షా సరిగ్గా ఇంటికి 

. వెళ్ళవలసిన సమయానికి చలంగారు వొచ్చి “వారిని కలునుకునే వారు_ 
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ఆ పెద్ద పచ్చని మై మెదానంలో, ఆసంధ్యా కాంతులలో వారిరువుర్ని చూడ 

టం 'చలంగారికి ఎంత. 'ఇష్టమో! ఎంత పిక్చరస్గా కనవడుతుందో 

ఆదృ్భశ్యం అనేవా ఫాయన, 

ఒకసారి రమణస్థానీయు లంతా రోడ్డుకి అటువైపు కొండ 

దగ్గర గడ్డిలో కూచున్నారు, వారికి ఎదురుగా రమణ భక్తు కొకరు వొ 

న్నారు. ఆయన చాలాపొడుగ్గా సన్నంగా వున్నారు. దానికి తోడు చేతు 

లలో ఒకకట్జ వుంది.ఆయన' నడక గడ్డిలో గొల్లభామలా ఎగురు తున్న 

టుంది. ఆయన అల్లంత దూరాన వుండగానే, “ఆయన నడకని చూస్తూ 

వీరకొంగు నోట్లో కుక్కుకుని నవ్వడం మొదలు పెట్టారు; మామ్మ 

_ గారు. షా మామ్మగారు ఆలా నవ్వడం ఎన్నడూ చూడలేదు. ఆయనకి 

గొల్లభామ అని పేరు పెట్టామని షా మామగారికి చెప్పారు. “అవు 

నమ్మా ఆయన సరిగ్గా అట్లానే వున్నారు” ఆన్నారు మామ్మగారు, 

చిన్నారావుగారు సౌరిస్ చిన్నతనంలో స్మృతులన్నీ కలబోసూ 

“మీరు కాలవకి వెళ్ళి చేపలు పస్రైవారు కదూ” అని షౌని అడిగారు. 

అప్పుడు షా “జాను అన్నారు. 

“చేపల్ని ఏం చేసేవారు” అని పశ్నించారు ఆయన. మామ్మ 

: గారు ఈసంభాషణని కళ్ళప్పగించి వింటున్నారు, 

“పట్టిన చేపల్ని తెచ్చి. మాసీళ్ళ కుండులో. చేసేవాళ్ళం. ఆచే 

పల్ని తినేవాళ్ళంకాదు. కానీ చేరేచేపలు, మాంసం బజార్హనించి తెప్పిం 

చుకుని తినేవాళ్ళం” అన్నారు షౌ. 

మామ్మగారు. కొంచెంసేపు నిశ్చలంగా చూశారు. కొద్ది క్షణా 

లాగి “ఆః: అవన్నీ పోయిన జన్మలో వాసనలు ఆయ్యుంటాయి. అవి 

_ ఈజన్య శ్రలో కూడా వొచ్చి వుంటాయి” ' అన్నారు ఒక్కమాటతో తేల్చేస్తూ. 
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ఇంక "మణి" వొచ్చింది. ఆమె షాచేత ఎంకిపాటలు పాడించు 

కుంది. మామ్మగారు గదిబై ట కూచుని ఆపాటల్ని వింటున్నారు. 

అవన్నీ విన్నాక “ఎంకి పాటలంపే. ఏమిటమ్మా” అని షాని అడి 

గారు మామ్మగారు. 

“ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని ఇద్దరు నాయికా నాయకుల్ని 

సృష్టించి, వాళ్ళదాషరా తెలిపిన పాటలే ఎంకి పాటలు” అన్నారు షా. 

అలా అనేసరికీ చాలా అర్దం అయినట్లు తలూపారు మామ్మగారు, 

మామ్మగారు వొచ్చింది తెలుగుదేశంలోని గోదావరీ తీరంలో 
మారుమూల వున్న పల్లెటూరి నించి. ఆమె ఘోషాలో ' సెరిగినవారు. 

కానీ ఎంత సంస్కారమో : ఎంత: కాన్నత్యమో : ఆమెలో, ఎన్ని 

modern idi25యో ఆమెకి. ఏ పరిస్టితి వొచ్చినా దాన్ని సానుభూ 

తీతో అర్హం చేసుకుని తీసుకోగల రామే, కానీ ఎవరన్నా ఆసభ్యంగా 

(పవరి, ంచారా ఒక్క చూప్పతో, నాలుక వాడితో ఒక చురక అంటించే 

వారు. ఆ చురక తిన్నవాళ్ళు కోపం  తెచ్చుకునేవారు కారు. ఆమె 

ముందు న్నమతతో తలవొంచే వారు. . 

ఇం తట్లో ఒకరోజు మధ్యాహ్నం పెద్ద కంఠంతో ఒకరు- “ఈ 

గదిని కట్టించిన వారెవరు? ఎక్కడున్నారు?" అని అరిచారు. నర కీ 

వాళ్ళు బె టికి వొచ్చారు. వచ్చినవారు ఆజానుబాహువు. ఎంత పెద 

ఆకారమో. చేతిలో పొన్నుక(ర- అందరూ ఆయనని ఆహ్వానించి 

లోపలికి తీసుకుని వొచ్చారు. మామ్మగారు చెంబునీళ్ళతో చై టికి 

వొచ్చారు. వొచ్చినవారే మామ్మగారి పతిదేవులు. 
ఆయనని పైకి తీసుకుని వెళ్ళి తాము కట్టించిన గదిని చూపి 

చారు మామ్మగారు. “ఈ గడేమిటి ? ఈ కిటికీ లేమిటి? ఆడంగులు. 
ఈ కిటికీల్లోంచి బై టికి కనబడరా ?” అని విమర్శించా రాయన. 
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ఆయనని చలంగారి దగ్గరకి తీసుకుని వెళ్ళారు మామగారు. 

చలంగార్ని చూసి “ఇక్కడ మీకెంత పెద్ద పేరో నాకు ఆక్కడ ఆంత 

పెద్ద పేరు” అన్నారు గర్వంగా. 

“అక్కడ మీకు పేరుందేమో గాని నాకిక్కడ ఏ పేరు లే 

డండి”. అన్నారు చలంగారు నిర్జి పంగా. మామ్మగారు ఆయనని ఆళ 

మానికి, గుడికి తీనుకుని వెళ్ళారు. వారు మామ్మగార్ని తమతో ఇంటికి 

పదమన్నారు. భర, అనుజ్ఞ తీసుకుని రమ్మన్న శాస్రధర్యానికి షౌ 

కట్టుబడ్డారని ఆయనకి సంతోషం. 

. 'ఇక్కటడినించి వెళ్ళేరోజున మామ్మగారు కొత్త గా అత్త హరిం 

. టెకీ వెళ్ళే ఆడపిల్లలా ధుఃఖపడ్డారు. “ఇదేనా పుట్టిల్లు. ఇక్కడికి తప్ప 

నా వుట్టింటికికూడా ఎంత పిలిచినా నేను వెళ్ళను” అని చెప్పి మరీ 

వెళ్ళారు మామ్మగారు. 

.... థ్రీరమణస్టానానికి ఈశ్వరుడు నంతరించిన అందాలలో మామ్మ 
"8 నిండైన వ్యక్సిత్వం ఒక టనిపిస్తుంది నాకు. 

28 
రమణని స్థాన్లో ఒక కుక్కపిల్ల వుండేది. దాన్నెప్పుడో పిచ్చి 

. కుక్కలు. కరిచాయి కాబోలు 1 మెల్లిగా దానికి పిచ్చెక్కింది. మొట్ట 

మొదట్లో అది పిచ్చి ఎత్తి నట్లు కనబడేది కాదు, నిశ్శబ్దంగా తీ మూల 

" పడుకునేది. షాకి అది పిచ్చిదని అనుమానం తోచి ఆ కుక్కని క్టె 
య్యండి ఆని చెప్పారు... . 

ఎవరికీ అది పిచ్చిదని ఈషణ్మా్యతమెనా అనుమానం లేదు. 

“ఆ కుక్కు పిల్లని ఎవరూ ముట్టుకోవద్దు” అన్నారు షౌ. అంతదాకా 

నర కి వెళ్ళి ముట్టుకుంటోంది. రువాత నర కిని కూడా జా(గత, గా 

ముట్టుకోమని చెప్పారు షా ఆ రా(కి 'పెద్దవాన వచ్చింది. నర్త క్రి 
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దాన్ని తీసుకునివెళ్ళి వెనకాల క్తేసింది. “నర్శకీ ఇంక దాన్ని ముట్టు 
కోవద్దు” అని గట్టిగా చెప్పారు షౌ. ఇంకా పెద్దవాన కురిసింది. తెల్ల 

వారగట్ల ఆ కుక్కపిల్ల అదేపనిగా అరుసోంటపిే చలంగారు వెళ్ళి దాని 

గొలుసు విప్పేసి ఇంటిముందు క ప్పెయ్యడానికి తీసుకు పోతున్నారు. 

చలంగారికి జంతువులో ఎన్నడూ సంబంధం లేదు. అవి ఆయనకి 

అర్హం కావు. ఇక్కడ ఎన్నో కుక్కలకి పిచ్చిపట్టినా అవెంత పొగరు 

మోతులై నౌ, పళ్ళుకూడా చూపించేవి కావు. ఆ కుక్కని తీనుకు వెడు 

తుండగా ఆ గొలును చలంగారి కాళ్ళకి చుట్టుకుంది. ఇంక అది ఎటూ 

" పోలేక చలంగార్ని కరవాల్సి వొచ్చింది. 

చలంగారి పాదంమీద గాట్లు పడాయి. వెటర్నరీ డాకర్ని పిలిచి 
| లా G ఠి 

ఆ గాటని చూపింబితే_.. ఆయన గాట్లు పడాయి కనక తప్పకండా 
౧ ౮ 6 . 

injections చేయించుకోవాలి అన్నారు. 

“షా నేనా injections ని తీనుకో లేను. ఆవి చాలా బాధ 

పెడతా యిట. నా ఒళ్ళు తట్టుకోలేదు” అన్నారు చలంగారు. 
“ఫ్పి"క్రిక్స్సీ కాదన్న విశ్వాసం సీలో వుంచే ఇంజక్షన్లు తీసుకో 

నక్కరశేదు” అన్నారు షా. ఆయన అట్లాగే ఇంజక్షన్సు తీసుకోలేదు. 
వజీర్ వాళ్ళంతా చాలా గాభరా పడిపోయారు. నర్శకికి మా(తం చిన్న 

చిన్న విషయాల్లో ఈశ్వరవాక్కు.పట్ట విశ్వాసం లేదు కాని పెద్దపెద్ద 

విషయాల్లో ఎంత బలంగా విశ్వాసంతో నిలుచునేదో : ఈశ్వరుడు 
చలంగారికి ఇంజ క్షన్లు తీసుకోకపోయినా ఏమీకాదం టే బలంగా విశ్వ. 

సించింది. మిగిలిన వారంతా హడలి పోతున్నారు. అప్పుడు ఇక్కడే 

వుంటున్న చిన్నారావుగారు చలంగారి దగ్గరకి వొచ్చి ఒక టే ఏడ్చారు. 

“మాష్టారూ నిజంగా ఇంజక్షన్లు తీసుకోరా ! తీసుకోండి” అని; 

వువ్వ్వి మ్మ దానునించి వొచ్చారు, 
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“ఏమిటి పెదనాన్న నువ్వు ఇంజక్షన్లు తీసుకోవాల్సిందే నీ కెం 

దుకు భయం” అన్నాడు వువ్వి. 

. “ఈశ్వరుడు అవసరం లేదన్నారు, నేను తీసుకోను” అన్నారు 

చలంగారు. 

వువ్వికి కూడా పీడువు వ వొచ్చింది, 

చివరికి చిన్నారావుగారు ఏడ్చి బతిమాలి చలంగార్ని హోమియో 

పతిలో హై డోఫోబిన్ అనే మందు వుంది. అది వేసుకో మన్నారు. 

అట్లానే చలంగారు. ఆ మందు వేసుకుంటున్నారు. ఆ మందు వాడ 

డంకో చలంగారికి 8, P. పెరిగిపోయి చాలా గట్టి reacti0n5వొచ్చే వి. 

ఒక్కోసారి గుండె తట్టుకో లేనంత త్మీవంగా ‘reactions వొచ్చేవి. 

లోపల్నించి అజుచుకోలేనంత వుధృత మైన ఆవేదన పుట్టుకొచ్చేది. 

ర్య మందు ధాటికి నువ్వు తట్టుకో లేవు. వెళ్ళి ఇంజక్షన్లు 

_శీనుకో” అని చెప్పారు షౌ. 

కుక్క కరిచి నెలరోజులు గడిచే పోయింది, కానీ ఈశ్వరుడు 
చెప్పారు గనక చలంగారు రోజు నర్శకితో కలిసి ఆసుప్యతికి వెళ్ళి 

ఇంజక్షన్లు చేయించుకునేవారు. 

ఆస్న(తిలో నర్వ్పులకి చలంగాళు అన్న, తికి వ వొస్తే ఛలే సంతో 

షం, అంతా చేరి చలంగార్ని చూసి గంతులు వేసేవారు. ' 

“బొడ్డు చుట్టూ ఇంజక్షన్లు. నాకు నొప్పే వెయ్యలేదు. ఆ ఇన్ 

_ జుక్షన్లు ఇచ్చే అమ్మాయికి నన్ను చూసే చాలా ముద్దు. నన్ను 'నాబేవీ . 

"అని పిలిచేది, ఎక్కడ నెప్పి పెడుతుందో నని ఎంతో నాజూకుగా. 

తానూ బాధపడుతూ ఇచ్చేది. ఈశ్వరుడు ఏమాాతం నెప్పి లేకండా 
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“నేను. చూసానుగా” -. అన్నారు. అట్లాగే నెప్పి లేకండా 

చూశారు. (నాగేశ్వరరావు గారికి చలంగారి లేఖ 4-10. 06), 

ఇంజక్షన్లు చేయించు కోవడం పూర యినాక చలం చాలా డీలా 

పడిపోయారు, ఆయన ఎంత డీలాపడిపోయారం కే ఇక్కడితో ఆఖరై 

పోతారా అన్నంతగా డీలా పడిపోయారు. 

“నేనిక బతకను షా, అంతా అయిపోయింది” అనేవారు చలం 

గారు దిగులుగా. 

దాంతో చిన్నా రావుగారు అందరూ తలలు వొంచుకుని దిగులు 

పడేవారు. చలంగారికిక కాయగూరల భోజనం నయించేది కాదు. “ఇ ంక 

నేసే కాయగూరలు తినలేను షా చూస్తూంటేనే అన హ్యం పడుకోంది. 

మాంసాహారం తినాలని వుంది.” అన్నారు చలంగారు. . 

“మరి నువ్వు సాధన చేస్తున్నావు కదా?” అన్నారు షౌ. 
“షా నాకు సాధన వొద్దు ఏదీ వొద్దు అదిలేని తిండి ఆఅంపేనే. 

డోకు పుడుతోంది” అన్నారు చలం. 

ఇం కేముంది చేపని తెప్పించి వొండించారు షా. షా తనకి అస 

హ్యం కావడాన ఆవంటల్ని ఇంట్లోకి రానిచ్చేవారు కారు. 

.. చలంగారు ఆరుబైట షెడ్డులో నే మడిగా తమభోజనాలు సాగిం 

చేవారు. నర్షకి పిల్లలూ అంతా అక్కడే చేరేవారు. అప్పటినించి 

ఇప్పటివరకూ చలంగారు మత్స్యావతారాన్ని ఆరాధిస్తూనే వున్నారు. 

నర కి రోజూవెళ్ళి మెర్ స్టన్ కి ఇంజక్షన్ ఇచ్చి వొచ్చేది. మెర్ 

స్టన్ కీ వ్యాధి ఎక్కువై పోయింది. ఓపిక వున్నన్నాళ్ళూ భజనలకి 

వొచ్చేది. ఓపిక తగ్గినప్పుడు తన ఇంటోంచే వినేది. ఏరోజన్నా భజన 

వినపడకపోతే _“నిన్న సౌరిస్ భజన చేయలేదు. ఒంట్లో బాగా లేదా?” 

అని అడిగేది. ఆవిడకి ఆఖరిరోజుదాకా భజన్ల మీద గొప్ప పట్టు వుం 
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డేది. ఒకరోజు మెర్స్టన్ని “నువ్వొక నర్ఫుని పెట్టుకో రాదా?” ఆని . 

ఆడిగింది సర్వ కి, 

“నాకెవరూ. అక్కర్లేదు, రాంనాధ్ వున్నాడు. నువ్వున్నావు. 

ఎవరో ఇంకెందుకు?” అన్నది మెర్ స్టన్. 

ఒకొ-క్య ప్పుడు నర్శ క్రి వెడితే మెర్ స్టన్ రక, 0 మడుగులో 

పడుకుని వుండేది. నర కి అదంతా ప, భంచేసి వేరే బట్టలు కట్టి, 

సొంత బిడ్డలుకూడా చెయ్యని సేవ ఆమెకి చేసింది. ఒక్కోసారి మెర్ 

స్టన్ కి కాన్సరు పృుండునించి కండలు కండలుగా రకం పడేది. ఆది 

ఎంత బాధో : “6%0686 ౧౧6” అని నర్శకికి చెప్పి ఆ బాధ భరించ 
లేక గట్టిగా అరిచేసేది. తాను జీవితంలో చేసిన పనులన్ని నర కికి 

చెప్పుకునేది. చివరికి నర కి ఆమె కొక 6OMpanion ఆయిపోయింది. 

ఒకరోజు మెర్ స్టన్ నర కిని. “నువ్వు ముసలిదాని వై తే సీ సంగతి 

ఎవరు చూసారు? నువ్వేమయి పోతావు ?” అని అడిగింది. 

“సౌరి్ వుందిగా” అంది నర కి, 

“నువ్వు ఎవరిని సీవాళ్ళని అనుకున్నా లాభం లేదు. ముసలి 

తనం వొస్తే చాలా కష్టం. అది నీకు తెలియదు. ఆందుకని సీక్కాంత | 

డబ్బు రాసివ్వ బోతున్నాను” అంది మెర్ స్టన్. 

ఆ డబ్బు తీసుకోమంటావా, షా = అని నర్వ కి షాని 

అడిగింది. 

“తప్పకుండా తీసుకో” అన్నారు షౌ. 

నరికి చలంగారిమీద గట్టి పట్టు. ఏవయినా తగవులు వొసే 
“షా నేను ు నాన్నకోనం వుంటున్నాను. వి వ్యాధినై నా నేను భరించ - 

గలను గానీ నీ కోపాన్ని మా(తం నేను భరించలేను” అనేది. నర్శకి 
లకీ 

మాతో, 
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చలంగారి తదనంతర కాలంలో నర క్రి తమతో .వుండగలుగు 

తుందో లేదో నని షోకి అప్పట్లొ సందేహం. ' నర_కి తనంత తాను. 

స్వతం(తంగా బతక గలదు. అది నిస్పందేహమే. కానీ షాకి ఆమెని 
రిక హసాలతో నిరాధారంగా లోకంలోకి పంపించడం ఎంతమా తం 

ఇష్టం లేదు. ఇక్కడ వుండడం ఇష్టంలేక నర్హ్శకి లోకంలో. జీవించ 
డానికి వెళ్ళడమే సంభవిస్తే తమ దగ్గరున్న దాన్లోంచే ఆమెకి కొంత. 
ఏర్పాటు చేయా అనుకునేవారు షా. అందువల్లనే నర కికి మెర్ స్టన్ 

చేసానన్న సహాయాన్ని అనుమతించారు. షా, 

కానీ ఇప్పు డాసమస్య ఇచ్చే? పుణ్యమా అని తీరిపోయింది. చలం 

గారి తరువాతే కాదు_ షౌ తదనంతరానకూడా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏవిధ 

మైన డబ్బు చిక్కులూ లేకండా చేసింది- చే. 

మెర్ స్టన్ నహాయాన్ని అంగీకరించిన ఆ రోజు నించి షో 
నర కిని చెక్కడం మొదలు పెట్టారు. షౌ నర్శకిని అననిమాట లేదు. 

నిష్కారణంగా పడాపడా త్రిష్టేవారు. ఎందు కావిధంగా జరుగుతోందో 

షాకే తెలియదు. నర్తకి కూడా ఆళ్చర్యపోయింది__ “నన్ను డబ్బు 

తీసుకోమంది షౌ. కాని ఇలా నన్ను పట్టుకుని వుత పుణ్యాన మాట 

లంటోంది” అని. ఆ తరువాత అప్పుడు షౌ నర కిని కావలించుకుని . 

దగ్గరగా తీనుకుని “నర కి నువ్వు దేంట్లో. (ఐళ్వర్య దౌర్భాగ్యం) 

పడబోతున్నావో సీకు తెలియదు. దాన్నించి నిన్ను రక్షించడానికే 

ఇదంతా చేస్తున్నాను” అని మళ్ళీ ఆమెని వరసగా నాలుగు రోజులు 

చితిక పట్టారు. ఆందరూ. నర్శ కికి డబ్బు వచ్చిందని సంతోషిను 

న్నారు. కానీ షౌ మాతం నర కిని అదేపనిగా కేకలు వేస్తున్నారు. 

అది ఎవరికీ, అర్థంకాని సంగతి, 
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ఐశ్యర్యలాలసలో అంతఃకరణాన్ని ధూళిలో పారేసుకునే నీచ 
స్టితికి పతనం కాకండా ' షాయే నర కిని కాపాడారు, ఈనాటిదాకా 

కొపాడు తున్నారు. 

ఒకరోజున చలంగారు తమ తలంతా దిమె్మతి, పోయిందని 

షాతో అన్నారు. ఆప టి'కే ఆయన కాళ్ళూ చేతులకి శకి, తగ్గిపోయింది. 

మూతి కొద్దిగా వఠీక పోయింది. కన్ను ఓవై పకి వెళ్ళిపోయింది, 

మాట ముద్దగా అయి యింది. షా 'ఆయనకి విభూతివేసి తలమీద. 

వెయ్యి వేశారు. ఆ వుదయమే చలంగారు నర్వ కితో కలిసి డాక్టరు దగ్గ 

_.రకి వెళ్ళారు.. డౌక్షల్ . చలంగారికి వెరాలటిక్ స్టో0క్ అనీ, B. న్. 

ఎక్కువ కావడం వలన ఈ స్టోక్ వొచ్చిందని అన్నారు. ఈ సంగ 
తిని చలంగారు.' 'ఇర్టికి వ వొచ్చాక కొ మతో చెప్పారు. “నీ కెందుకు గొడవ, 
ఆడే తగ్గిపోతుంది” అన్నారు షా. చలంగారికి 8. P. తగ్గేందుకు 

కాళ్ళుచేతులు స్వాధీనం. అయ్యేందుకు డాక్షర్' మందులు ఇచ్చారు. 

చలంగారి. వొంటికి పావురాల రకం ౦ పూయడం, మాంసం పెట్ట 

డం నుంచిదని సారంగపాణి చెప్పారు. "అందాత నర కి పావురాల 

నెత్తురు చలంగారి పొంటికి పూసి ఆ మాంసాన్ని వొండి పె్తేది. 

_చలంగారు.. పసిమివన్నె శరీరంమీద. వ్మారటి నెత్తుటి పూతతో. ఎంతో 
| భయంకరంగా కనిపించేవారు. దాని క్రి తోడు అప్పుడప్పుడు తీవంగా 

వొచ్చే మందుల రియాక్షన్ను తట్టుకోలేక “టొ అని గట్టిగా అరిచే 

పారు, వినేవారికి ఆ అరుపు, గుబులు పుట్టించేడి. ఆ ఫీకరాకృతితోనే 

డాక్టరు దగ్గరకి వెళ్ళేవారు చలంగారు. అందరూ ఆయన్ని ఆళ్చర్యంగా 

చూసే నవారు. “ఏమిటీ విడ్డూర మని", _ పకపకా వాళ్ళు. ఆదుర్దా పడతారని 

వాళ్ళకి చలంగారి అనారోగ్యం సంగతి తెలియనివ్వలేదు. షా. చలం 

గారికి బాగా తగ్గాక వాళ్ళకి తెలిపారు, వాళ్ళు చొచ్చి చలం గారిని చూసి 
కొద్దిరోజు లుండి వె వెళ్ళిపోయారు. 
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ఒకరోజు రాతి భజన అయ్యాక చలంగార్ని చూడటానికి 

డాక్టరు వొచ్చారు. చలంగార్ని పరీక్షించి “ఇది చాలా (పమాదకర మైన 

వ్యాధి, చాలా జ్యాగత్తగా వుండాలి. ఇంకోసారి గనక stroke వొస్తే 

control చెయ్యడం కష్టం. అందుచాత ముందుజా గత కోసం వీర్ని 

ఎ మృ దాసో, వేలూరో తీసుకుని వెళ్ళి వైద్యం చేయించడం మం 

చిది” అన్నారు డాక్టర్. 

చలంగారు అరుణాచలాన్ని, సొరిన్ని వొదిలి ఎక్కడికి పోరు 

కనక ఇంక వేలూరు, మదాను వెళ్ళి వెద్యం చేయించుకోవడం జర 
గని సంగతి. 

“అయితే మళ్ళీ stroke రాకండా వుండాలం'ే ఏ విధమైన 

precautions తీసుకోవాలి” అని అడిగారు. షౌ. 

“ఎంత జా(గత గా precautions తీసుకుని మందులు వాడు 

తున్నా ఏదో చిన్న కారణాని కికూడా హఠాత్తుగా rise కావడం 8B. P.: 
లక్షణం. అలా 1156 అయి ఇంకో stroke వొసే నేనేం చేయలేను. 

అందుకే మదాసో, వేలూరో తీసుకు .పొమ్మంటున్నాను” అన్నారు 

డాక్టరు. 

వై ద్యంకోనం: ఆయనని మేము ఎక్కడికి ..తీనుకు పోబోవడం 
లేదు. మాకు మీ వై వైద్యం మీద నమ్మకంవుంది. మీరే. మందు ఇవ్వండి” 

అన్నారు షా, 

“నేను పూరి ర్వి బాధ్యత తీనుకో లేను అన్నారు డాక్టరు. 

“మీరు ఏ బాధ్యతా. తీసుకో నవసరం. లేదు, మీరు మంది స్తే 

చాలు. తక్కి. న సంగతంతా నేను చూసుకుంటాను” అన్నారు. షా. 
4 

“అట్టాగయికే నాకేమీ అభ్యంతరం తేట, " తప్పకండా మందు 

లిసాను”. అన్నారు డాకరు. 
అవని యు 



fie హరిన్ జీవితం. 

"ఆ విధంగానే డాక్టరు మందు లిసున్నారు. సౌరిస్ చలంగార్ని 

కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వొచ్చారు. షొ చలంగారికి ఈళ్వ 

రుడు వొచ్చినప్పటినించి రోజు కొకసారి మాత మే విభూతి వేసేవారు. 

ఈ “పెరాలటిక్ స్టోక్ వొచ్చాక రోజుకి నాలుగై దుసార్లు విభూతిచేసి 

చలంగారు అనారోగ్యాన్నీ, బలహీనత సీ తట్టుకుని నిలబడే శకి, ని ఇవ్వ 

డం మొదలు పెట్టారు సౌరిస్. ర్యాతులకి రా(తులు మందులవల్ల వొచ్చే 

రియాక్షన్ల బాధతో చలంగారు ని దపట్టక జాగరణ చేస్తూ వుండిపోయే 

వారు. అప్పుడు షౌ వారికి గ్లూకోజ్. ఇసోనో, తలమీద చెయ్యి వేసోనో 
ఆయనపక్కనే రాతంతా మెలకువగా “కూచునే వారు. నర కిని rest 

తీనుకోమని చెప్పి, చలంగారికి రా తిళ్ళు ఇవ్వాల్సిన మందులన్నీ షాయె 

ఇచ్చేవారు. “వెళ్ళి పడుకో, షౌ” అని చలంగారు చెబుతున్నాగానీ షా 

ఆలాగే చలంగారి పక్కనే కూచుని, ఆయనకి ఓదార్పుని, శక్తి ని 

ఇచ్చేవారు. ఆయనకి నిద పట్టాక తమగదికి తిరిగి వెళ్ళేవారు. నర 

కికి మాతం షౌ కటాక్షం వలన ఏ అనారోగ్యాలూ, చలంగార్ని ఏమీ 

చేయలేవని బలమైన విశ్వాసం. 

ఇంతలట్లో జలంధర్ నించి కామేశ్వరి హఠాత్తుగా వొచ్చింది. 

ఆప్పుడే కాదు.. కామేశ్వరి. ఎప్పుడు వొచ్చినా ఒక మెరుపు తీగ మల్లి 

 వొనుంది... వున్న కాసేపు చుబ్దూవున్న వాతావరణాన్ని గొప్ప సంద 

డితో నింపి వొచ్చినంత (డమేలీక్గానూ వెళ్ళిపోతుంది. కామేశ్వరి 

కూడా చలంగార్ని examine చేసి “ఇది నయమయ్యే వ్యాధికాదు. ఈ 

Stroke నించి ఆయన [600౪6 కావడం. కష్టం. వున్నట్టుండి ఆ 8.0౧. . 

అమాంతంగా ఎక్కి-పో తే _బెయిన్లో. ఏ నెర్వో (nerve) పగిలిపో 

తుంది. ఇంక చెప్పాల్సిన దేముంది షా! ఇలా నువ్వు (పతిక్షణం కోని 

పెట్టి చూసుకుంటున్నావు, లేకపోతే” eee ... అని కామేళ్వరి డాక్ట 

రుగా (పొగ్నాసిస్ చేసింది, 
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ఇక కామేశ్వరి చలంగారిని ఎంతో ముద్దు చేసేది. అప్పట్లో 

చలంగారి పుస్త కాలలో గొప్పతనాన్ని గురించి షికార్ల లో ఒకే 

కబుర్దు చెప్పేదామె. ఆమె మాట్లాడు తుంటే ఎవరూ బోర్గా ఫీల్ 

అయ్యేవారు కారు. కారణ మేమంటే ఆమె వాగ్గోరణి గంగా(సవంతిలా 

అందరికి హాయిని గొలిపేది. అంత ఎక్కువగా మాట్లాడేది కనుక 

ఆమెని 'వాగుడుకాయి అని పిలిచేవారు షౌ. 

రానురాను డాక్షరిచ్చె మందులు చలంగారి. వొంటికి. పడక చాలా 

ఎక్కువగా reactions వొచ్చేవి_ దాంతో చలంగారు తాము మందుల్ని, 

వేసుకో లేమని డాక్టర్కి చెప్పేశారు. డాక్టర్ రోజూ వొచ్చి చలంగారి 

5.౧. కొంట్ని చూచి వెళ్ళేవారు. 

“మందులు వేసుకోకపోతే మీఆరోగ్యం ఎట్లా బాగుపడుతుంది?” 

అన్నా రొకరోజు డాక్టర్ చలంగారితో, 

“దాగుపడక పోతే పడకపోయింది నే సీమందులు మాతం 

వేనుకో లేను” అన్నారు చలంగారు. 
“అయితే నేనేం చెయ్యను?” అన్నారు డాక్షరు . 

“ఏమీ చెయ్యెద్దు. నా బాధ నేనే పడతాను” అన్నారు చలంగారు, 
“పోసి: ఈమందులు మీకు పడకపోతే మీకు సరిపడే వేరేమందు 

ఇసాను. వేను కుంటారా?” అని అడిగారు డాక్టర్. షా అప్పుడు తమ 

గదిలోనే వున్నారు. చలంగారు డాక్టరుగారు చెప్పినట్లుగానే మందు వేను. 
కుంటా మన్నారు. డాక్షరుగారు, కామేశ్వరి బె బె టికి వొచ్చారు. ఆడాక్షర్ 

కామేశం రితో రహస్యంగా " “ఏముందండీ, 'ఈమందే లేబిల్ మార్చి 

ఇసాను. ఆయన దంతా సెకలాజికల్” అన్నారు. 

“డాక్టర్! మీరు సొరబడు తున్నారు ఆయనది ఎంతో గొప్ప 

ఇంటలెక్ట్, ఆయన గొప్ప జీనియన్. మీరు చేసినపనిని ఆయన తెలు 
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సుకో లేరను కోకండి. అట్లాంటి పనులు చెయ్యకండి” అని ఆడాక్టర్శి 

మందలించింది కామేశ్వరి. “ఆతరువాత కామేశ్వరి. పదిరోజు లుండ్ 

వెళ్ళిపోయింది. 

_ ఈలోప్పగా చలంగారికి 'వెరాలటిక్ స్టోక్ వల్ల వొచ్చిన వంకర 

లన్నీ తగ్గిపోయాయి. ఒక్క రాతమాతమే. కొంచెం కష్టం మీద రాసే 

వారు, కోని దస్తూరి బాగానే వుండేది. 

౨.౧. ఎక్కువై నప్పుడు. మాతం చలంగారి తలకి 00౧౮౪5- 

tion వొచ్చేది. అలా వొచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ఒకమందు నిచ్చేవారు. ఆ 

మందువల్ల మాతం చలంగారికి reactions’ వొచ్చేవి కావు. ఆ మం 

'దొక శే ఇంట్లో వుంచమన్నారు షా. సాధారణంగా చలంగారికి నర్వ క్రో 

సౌరిస్సో దగ్గరుండి మరీ మందులు ఇచ్చేవారు ఒకరోజు ఆయన 

బుద్దికి ఏంతోచిందో సమోగాసీ మందుల సొరుగుతీసి ఆమందు అవ 

నరం లేకపోయినా వేసేను కున్నారు. సీరసమనిపించిందో ఏమో మం 

చంమీద పడుకున్నారు. నర కి ఈ సంగతిని పరిగెత్తుకుని వొచ్చి షాకి 

చెప్పింది. షౌ వొచ్చేసరికి చ చలంగారు బాగా వీక్గా వున్నారు. pulse 

కూడా వీక్ అయిపోయింది. వెంటనే డాక్టర్కి కబురంపించారు షౌ. 

డాక్టర్ వ వొచ్చి “B.P, చాలా fw అయిపోయింది. ఆయనకి వుప్పు 

బాగా పెట? సెయ్యండి” అన్నారు. 

అప్పుడప్పుడు మందులవల్ల చలంగారికి B.P. 40౪/౧ ఆయి 
పోయేఏ. కొంచెం విశ్రాంతి తీనుకుం"టే అదంతటడే సర్దుకుని పోయేది. 

ఇద౦తా మందులవల్ల జరిగినట్టు షా చూపించారు కానీ, "అదంతా heal 

| చేసి చలంగార్ని బతీకించినదీ హీరిచ్సే.. 

1974వ సంవత్సరం జూలై నెలలో ''ఒక సాయం్యతం చలం 

గారికి మళ్ళీ పెరాలబిక్ స్టోక్ వొచ్చి తల పక్కకి వాలిపోయింది. మూతి 
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వంకర పోయింది. మాట పూరి గా రాకండా అయిపోయింది. ఆ సమ, 

యానికి సిరిస్ షికారు వెళ్ళారు. నర,కి షౌకి కబురు పెట్టి వుంటే. ఫరి, 

స్థితి మరీ అంతగా దిగజారేది కాదు. పికారునించి తిరిగీవొచ్చిన తరు 

వాత షౌ___ తమకి కబురు పెట్టనందుకు నర్హ కీని కేకలువేసి చలం 

గారి తలమీద చెయ్యి వేసి, అట్లాగే పదిహేనుని నిమిషాలు వుంచి. “విశ్వా 

సం మాతం వొదులుకోకు. అంశా భగవానే చూసుకుంటారు నాయనా” 

అన్నారు. చూస్తుండగానే చలంగారు ఏమందు వేసుకోకుండానే పది 

నిమిషాల్లో మామూలు అయిపోయి వీల్ చెయిర్ అవసరం లేకుండా, 

ఎవరి సహాయాన్ని తీసుకోకుండానే తమంత తాముగా భోజనాల చావి 

ట్లోకి నడిచి వొచ్చారు. భోజనం మామూలుగానే చేసి భజనలో *మరుగే. 
లరా అన్న త్యాగరాజకృతిని అద్భుతంగా పాడారు. ఆ రోజుల్లో 

ఫూరిస్ తొలిభాగం రాస్తూ రమణస్థాన్లో నే వున్న రామానంద' తన 

కళ్ళతో చూశాడీ సంగతి. ఉండబట్టలేక “ఈ వాధినంతా తీసుకుని, 

మీరే ౧611 చేశారు కదూ” అని పట్టించాడు సౌరిన్ని, ఆమె “నాన్న 

విశ్వాసబల మే నాన్నని కాపాడింది” అన్నారు. కాని చలంగార్ని 

కాపాడుతున్నది నిస్సందేహంగా ఈశ్వరి ఫౌరిగే స్స నని, వేరుగా చెన్నా 

లిన పని లేదు. 

మర్నాడు డాక్టరు దగ్గరకి వెళ్ళి ఈ సంగతి చెప్పి పరీక్ష 

చేయించుకున్నారు చలంగారు. 'అప్పుడు డాక్టర్ ఆ భాగాన్ని. పరిశీలించి 

ఎక్కడా stroke వొచ్చిన. జాడయినా లేవని ఆశ్చర్యపోయా రట. 

మెర్ స్టన్ చనిపోక మునుపే, ముందుగా కీపికగా కూచుని ఎవ 

వరికి ఏమేమి ఇవ్వాలో కాళ్ళపీచులు చీపురుకట్టలనించి అన్నీ లెక్క 

రాసి పెట్టి నర,కికి అప్పగించి “నేను చచ్చిపోయాక ఈ సరుకుల్ని 

నేను రాసిచ్చినట్టుగా అందరికీ ఇవ్వాలి” అని చెప్పింది. అప్పుడు 
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నర్హకి “నా కదంతా తెలియదు, నా కెంతవరకు సాధ్యమో ఆంతవ 
రకూ చేస్తాను” అని చెప్పిం దామెకి. మెర్స్టన్ తాను చచ్చిపోగానే 

ఏమేం చేయాలో నర కికి ముందుగానే చెప్పింది. ఆఖరికి టెల్నిగొ 

మ్ల నించీ తానే రాసి సిద్ధంచేసి పెట్టింది. 

.. "బోస్కాంపౌండ్ వారినించీ, మున్సిపాలిటీ వారినించీ తనని 

నోస్కాంపొండ్లోనే దహనం చేసేందుకు permission ని తీసు 

కుంది. ఇక్కడికి వొచ్చిన డాక్టర్ణ నందర్నీ తీసుకువెళ్ళి మెర్స్టన్ని. 

చూపించేది. నర, కి.. వాళ్ళు అమెకి చావుకు ముందు ఏమేం జరుగు 

తాయో చెప్పి చచ్చిపోయే వేళకి ఓ డాక్టరు దగ్గరుం'ే మంచిదని 

'ఉపోగ్నసిస్ వర్షించి చెప్పేవారు. “ఈ పోగ్నని సిస్ ఏమంటుంది ? 'చివ 

రికి చసా నంటుంది, అ౦తేకదా._._ డాక్టరు దగ్గరుండి. చస్తేనేం ? 

ఒంటరిగా చస్తేనేం %* అని అనేదిట మెర్స్టన్. 

కామేశ్వరి వొచ్చినప్పుడు ఆమెనికూడా మెర్స్టన్ని examine 

_ చేయడానికి తీసుకువెళ్ళింది నర్శకి. కామేశ్వరి తిరిగివొచ్చి “ఏమిటి, 

షా, ఆవిడ ధైర్యం. ఇవన్నీ జరిగిత్తేనేం చివరికి చావేకదా, అంది 

నిబ్బరంగా” అని చెప్పి షాకి, “ఆమెది ఏం ధైర్యం: ఏం సాహ 

సం: 99 అంటూ ఆశ్చర్యపోయింది. 

“నర్వ క ఒకరోజు. వెళ్ళేసరికి మెర్ స్టన్కి చాలా జబ్బుగా వుంది: 

౪ రోజే తను వెళ్ళిపోతున్నానని ఆమెకి తెలిసింది. “గుడ్ బె మె 

(ఫండ్. ఇంక నేను వుండను, వెళ్ళిపోతున్నాను. నువ్వు నాకు | చాలా 

'సేవచేశాపు. ఎవరూ చేయలేని సేవ నువ్వు చేశావు. ఏలాగ ఎవరూ 

ఇంత. _పేమగా సేవచెయ్యరు. నేను చెప్పినవన్నీ గుర్తుంచుకో” అని. 

నర్వ క్రిక్షి చెప్పింది. 
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మర్నాడు నర కి మామూలుగానే మెర్ స్టన్ని చూడటానికి 

వెళ్ళింది. మెర్ స్టన్ ఆవేశ జబ్బుగానే వుంది. షౌ ఆవేళ &201641/ తో 

బాధ పడుతున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకి రామ్నాథ్ వొచ్చి కేక 
చేసే నర్తకి మెర్ స్టన్ దగ్గరకి వెళ్ళింది. ఐదు గంటలకి ఆవిడ 

పాణం పోయింది. “నా (పాణం పోగానే తలుపులు తాళం వేసుకు 

వెళ్ళిపో” అని మెర్ స్టన్ నర్వ కిక్రి ముందుగానే. చెప్పింది. నర. క్రి అక్ష 

రాలా ఆ విధంగానే. చెసి "ఇంటికి తిరెగి వొచ్చేసింది. 

మరుసటిరోజు షాకి యాసిడిటీ తగ్గింది. బెంగుళూరు నించి 

చం(దశేఖర్ పంపితే (శ్రీ కంఠయ్య ఆనే ఆయన షౌని. చూడటానికి 

చొచ్చారు. షొ, రమణస్థా నీయులు అందరూ కలిసి మెర్ స్టన్ అంత్య 

(కియలకి హాజరయ్యారు. షౌ వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి నర్వకి, ముతమ్మ 

ఆనే నవుకరు మెర్ స్టన్ శవాన్ని శుభం చేస్తున్నారు. ఆమె దేహం 

నించి చాలా దుర్గంధం వొసోంది. ఆమెని చూడటానికి వొచ్చిన వారం 

దరూ ఆ దుర్గంధాన్ని భరించలేక ముక్కులు మూనుకుని .బెటికి' వెడు 
తున్నారు. 

రోడా ఆన్స్ క్ర వానన వేయడం లేదా ?” అని షాని అడిగారు. 

“ఆస్ప్మతిలో పనిచేశాను కదా: ఇంతకన్నా ఘోరమైన వాసనలే నా 

కలవాటు” అన్నారు షా. వాసనాక్షయ మైన సారిన్ని ఏ. వాసనలు 

మాతం ఏం చేయగలవు ? 

_మెర్ స్టన్కి చీరకట్టి, బైట పడుకో బెట్ట ముఖానికి పసుపురాసి, 

బొట్టు పెట్టింది నర, కి. "ఇంతలో దహనానికి కట్టెలు. _ తెప్పించారు. 

మెగస్టన్ద్ చాలా. భారీశరీరం. ఆ కపైలు చాలవేని మళ్ళీ క'టైలు 

తెప్పించారు షా. కాంపొండ్లో నే చితి చేర్చారు. ఢ్రీకంఠయ్య ఆమెని 

ఎతుకుని వెళ్ళి చితిమీద పడుకో బెట్టారు.. రామ్నాథ్ చితిని అంటిం 
చాడు. 
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నర కికి మెర్స్టన్ సామానంతా 61900586 చేసే కార కమం 

మీద పడింది. లిష్టు చదివి వస్తువులన్నీ సరిచూచింది నర్తకి. వెండి, 

బంగారు వొస్తువులన్నీ ఇక్కడే 080% చేసి మ్యదాసులో వున్న మెర్ 

స్టన్ మ్మితుడికి పంపించేసింది నర్శకి. అక్కడినించి ఆయన దేశ, 
విచేశీయు లందరికీ మెర్స్టన్ కోరినట్లుగా పంపించేశారు. చీపురు దగ్గర : 
నించీ చిల్లుపడ్డ బకెట్ దాకా ఎవరికీ రాసిందో వాళ్ళకి పంపించా చాలి. 

నర కికి 'వినుగెతి, చిన్నా "వితుకూ పంచిపెస్తేసింది. 

కొన్ని రోజులవరకూ నర కికి ఎన్నెన్నో వుత రాలు వొచ్చేవి,. 

“మెర్ స్టన్. మాకివి (పామిస్ చేసింది, మాకవి (పామిస్. వచేసింది” 

అంటూ. “నాకేమీ తెలియదు” అని అందరికీ జవాబు రాసింది. 

నర్శకి, ఆమె ఎవరెవరి పేర్ల కి ఏఏవస్తువులు రాసిందో ఆవన్నీ ఆయా 

వ్యకులకి అందజేసింది సర కి. అయినా కొందరు వొచ్చి నాకు : 

మంచి వొను నువు లిస్తానందని, కొత విమ్మని తగవాడేవారు నర్హకితో. 
ఆవిడ వాళ్ళకి ఇస్తానన్న నాటికి అవికొత వే. కాని ఆవిడ చనిపోయే 

నాటికి అవి పాతబడి పోయాయి. నర కి నిశ్శబ్దంగా ఆవిడ రాసిన 

instructions 1st చూపిం చేది వారికీ. పినుగుమీది పిండాకూడు నాశిం.. 

చిన పెద్దలు కొందరు, మెర్ స్టన్. శవం ఇంట్లో. వుండగానే చేతికందిన 

విలువైన సామాన్లు పట్టుకు పోయారు. ఈవిధంగా మనుషుల్లో ఎం 

'తెంత యావ (greed)  బయలేరిందో చూచిన నర క్రి విస్తుపోయింది. 

చిన్న చిన్న విషయాలకి మనుషు లెట్లా పోట్టాడతారో । నని ఆళ్ళ 

. ర్యమూ కలిగింది. ప్రపంచంలో ఆశ మనుషుల _పవృత్తుల్ని. ఎంత 

కాలుష్యం చేస్తుందో అప్పుడే నర కికి అర్థమైంది. ఆ సంగతి కను 

విప్పు కాగానే షా తన నెందుకు ఇన్నిరోజులూ కడిగిపెట్టారో ఆమెకి 

నృష్టం అయింది. 
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(కమ్మకమంగా చలంగారు కోలుకున్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు 
చేతులూ కాళ్ళూ మా(తం స్వాధీనం, అవక పట్టినట్లుగా అనిపించేవి. 

మళ్ళీ ఆయనకి నడక, రాత అన్నీ యథ్యాపకారంగా వొచ్చేశాయి, 

సాధారణంగా to sides పెరాలటిక్ స్ట్రోక్ వొచ్చిన వారికి అలాంటి . 

relief రావడం జరగదు. కానీ చలంగారికి పూరి గా. relief వొచ్చే 

సింది. కానీ మాట కొంచెం ముద్దగా వొచ్చేది. ఆయన ఒంట్లో మును 

పటి శకి మా(తం లేదు. | 

ఒకరోజు కాళ్టీ్మీరా ఆత్మహత్య చేసుకుందని వుత్తరం 

వొచ్చింది. అంతకి ముందు రోజు .నర కికి వంట చేస్తూ వుండగా 

ఒకరు కన బడ్డారు. ఆ తరువాత ఆ కన పడ్డది కాశ్కీరా అని తెలిసింది. 

ఇంక ఆమె spirit రోజూ కనపడడం మొదలు పెట్టింది. ఆ spirit 

నర్త కికే కాక చిితకికూడా కనిపించేది. తా నేవిధంగా. చనిపోయిందో 

అదంతా వాళ్ళకి వివరించి చెప్పింది కాశ్మీరా. రమణస్థానీయు లామె 

విషయంలో ఏం జరుగుతుం దనుకున్నారో అచేవిధంగా. జరిగింది. 

నర్శకికి అది పెద్ద $౧06k. దాన్నించి తేరుకోలేక పోయింది. కాశీశ్చరా 

కోసం నర్త కి ఎన్నాళ్ళో బాధపడింది. 

ప్రతిరోజు కాశీరా షా దగ్గరకి వొచ్చేది. ఎంతే పేమచూ పేదోః 

చిన్నపిల్లలా గోము చేసేది ' ఆ spirit. తరువాత “తా నొక పావు 

రాన్న్నై "పుడుతున్నాను” అని చెప్పినట్లు కల వొచ్చింది షోకి. అప్పుడు 

చలంగారికి పెంపుడు పావురా లుండేవి, వాటికో పిల్ల పుట్టింది. అది 

మగపిల్ల. ఆరే కాశీీరా. ఆ పావురం పిల్లని షా దగ్గరకి శీసుకువెడితే 

రెక్క 'లల్లార్చుకుంటూ ఏ బెరుకూ లేకండా షొ దగ్గరకి వెళ్ళికూచుంది, 

తరువాత ఆ పావురాలు ఎగిరి పోయాయి. వాటితోబాటు ఆ 

పావృరమూ. వెళ్ళిపోయింది. 
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_ అప్పటికి చాలా కాలం ముందునించే డాక్టర్ చిట్టూరి సత్యనారా 

యణగారు, వారిభార్య లక్ష్మి రమణప్హాన్ కి వొచ్చి వెడుతూ వుండేవారు. 

చలంగార్ని. చూడటానికి మొదటిసారిగా చిట్టూరి సత్యనారాయణగొరు 

వొచ్చారు. ఆయన మ, దానులో జనరల్ హాస్పీటల్లో E.N.T. స్పెష 

లిష్టు. సాహిత్యాభిమాని. ఆయనకి చలంగారం పే గొప్ప admiration. . 

చలంగారికి 8౭.౧. ఎక్కువై. పోయి పెరాలటిక్, స్ట్రోక్ వొచ్చి. నప్పుడు 

ఆయన చలంగారితో “మిమ్మల్ని మేం ఎంతోబాగా చూసుకుని వ వెద్యం 

చేయిసాం. మాతో రండి” అని ఎంతో (పోత్సపాంచి, ఎన్నో మం 

దులుఇచ్చి వెళ్ళారు. చలంగారికి ఏమందులూ ఒంటికి పడవు. షౌ ఆయ 

నని ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దన్నారు. అందుకనే చలంగారు వెళ్ళలేదు. చలం 
గారికి చెవిలో ఒకళ బం వినబడేది. పళ్ళమీద' కురుపులు వొచ్చి ఒక 

infection చేరింది. “మందులు వేసుకోకపొతే ఫిట్స్ వొసాయని అనే 

వారు డాక్షరు. అసలు సంగతేదో తెలియక. దాంతో చలంగా రొకసారి 

సత్యనారాయణగారికి. తమ పళ్ళని చూపించారు. ఆయన చలంగారికి 

X Ray తీయించాలని తిరువన్నామలై Govt. hospitals తీసుకుని 

వెళ్ళారు. అది ఆదివారం కావడంవలన current లేదు. ఆయన తన 

పేరు చెప్పి electric Dept. కి కబురు పెట్టి కరెంటు తెప్పించి xX Ray 

తీయించారు చలంగారికి. ఇక్కడ డా॥ చెజ్టియార్ తదితరులు ఆయన 

శిష్యులు. వాళ్ళు చాలా busy Doctors. 'చెబ్టయార్తో చలంగా రెప్పుడు 

అవసరమై పిలిస్తే అప్పుడు నువ్వెంత845 గా వున్నా రావల్సిం దె” 

ఆని చెప్పి వెళ్ళారాయన. ఇక్కడికి. వొచ్చినప్పుడల్లా చలంగారు వాడ 

“చాస్కి మందులిచ్చి వెడుతుంటారు. 

. లక్ష్మిగారు. సత్యనారాయణగారి భార్య. ఆవిడలో చూసినవాళ్ళకి 

ఏమీ కనబడకపోయినా షా న్ వాళ్ళుకి | పరిచయం: అయినకొద్దీ ఆమెలో 



ఆరుణాచలం ఫిర్. 

ఎంత వివేకమో, ఎంత అనుభవమో: కనిపించాయి. అప్పుడప్పుడు 
తమంతట తామె రమణస్టాన్ కి వొస్తూ వుంటారు. “సౌరిన్ నాకెప్పుడూ 

చిన్నపిల్రే. నాకంటికి పెద్దదానిలా కనబడదు” అనేవారామె. 

చాలా ఏళ్ళకిందట ఒకసారి. చిల్లర దుకాణం నించి ఏదో పొట్లాం. 

గా కట్రివొచ్చిన షౌ కధలో పేజీ ఆవిడ కంటబడింది. ఆడది చదీవా' 

రామె. అప్పటినించీ ఆమెకి షాకథ లంటే చాలా ఇష్టం. ఆమెకి షా. 

పాటం పే పాణం. ముఖ్యం త్యాగరాజ కృతులు పాడితే ఎంతో ఇష్టం. 

“సంగీతం వాళ్ళు ఎదో ఆడంబరం అదీచేసి ఈతాశం ఆతాళం “పసి. 

పాడతారు గాని దాంట్లో రనం వుండదు. ఏదో వింటాం, నువ్వు త్యాగ 

రాజి కృతులు పాడితే ఎంత బావుంటాయో:” అనేవారు షొతో.. 

ఒకరోజు మధ్యాహ్నం సావకాళంగా వొచ్చి మాట్లాడుతున్నా 

రామె. మాటల సందర్భంలో “చలం స్త్రీల కెంత కనువిప్పు చేశాడో 

స్త్రీలే గుర్తించలేరు. స్త్రీయే చలం రచల్ని సరిగ్గా చదివితే ఆక్రీ జీవి 

తంలో ఎన్నడన్నా మోసపోతుందా? పురుషు డం పే ఏమిటో పూర్చిగా 

విశదం అయ్యేలా రాశారు చలం. ఆసంగతి స్త్రీయే తెలుసుకో. గలిగితే 

ఇంక త్రీ జీవితం ఎంత రక్షింపబడు తుందో” అంటూ తమ సాను 

భవంలోని విషయంగా మాట్లాడా రామె. 

ఓకరోజు చిట్టూరి లక్ష్మిగారు రమణస్టాన్ కి వొచ్చారు. ఆవిడ 

ఆజానుబాహువు. అలాంటి ఆమె కాసా డీలా. పడిపోయి, నీరసంగా 

కనబడ్డారు. | 

“పమిట మీ రిట్టాగయి పోయారు” అని షొ ఆమెని అడిగారు. 

కాశీశరా నాదగ్గరకి వొచ్చింది ఏం చెయ్యను? ఆమె బరువంతా 

నేను మోసూ వున్నాను. రోజంతా నాతోనే వుంటోంది. ఒక్క_భోజనం 

దగ్గరకి మా(తం రాదు. రోజంతా, దా|తింబవళ్ళు నాలోనే వుండి అన్నీ 



26 సౌ-రిస్ జీవితం 

నాలోంచే అనుభవిసోంది, నేను భరించలేక రోజు రోజుకి నీరసించి పోవ 

డం మొదలు పెట్టాను. ఇంక తట్టుకో లేక “నిన్ను అరుణాచలం తీసుకు 

వెడతాను. అక్కడే వుందువుగాని” అన్నాను. నాతోబాటు కారులో 

వొచ్చింది. సరిగ్గా మీ.గుమ్మం. దగ్గరకి వొచ్చేసరికి, 'ఎటుపోయిందో 

తెలియదు" అన్నారు. చిత, నర్వ కి తమ తమ అనుభవాలు ఆమెకి 

చెప్పారు. అప్పుడు లక్ష్మిగారు. 

" “అమ్మా! ఆడదే హృదయ మంతటితోనూ (పేమిస్తే ఏమగ 

వాడు భరించగలడు? ఎక్కడ తీసుకోగలడు ఆ (పేమని? అందులో 

కాళ్ళీరా లాంటి అమాయకురాలు హృదయ మంతా. ఇస్తే! "ఆ మగవాడు 

సహించగలడా?” అని వూరుకున్నారు. ఆ తరువాత ఒకటిరెండు రోజు 
లుండి వెళ్ళిపోయారు... ల 

నర కివాళ్ళు లక్ష్మిగారు మళ్ళీ వొచ్చినప్పుడు- 

“కాక్టీరా మీతో నే వుందా?” అని అడిగా రామెని. _ 

“ఆ నిమిషమే అరుణాచలంలో వొదిలేశానుగా” ఆన్నారామె. 

ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగుపడి హాయిగా కనిపించా రీమాటు. 

ఆ ఆ రోజుల్లో | ఒక అవ్వ రమణస్టాన్లో పనిచేసేది.” ఒకరోజు 

ఆమే.“ఈ మండపంలో ఎవరినో పడవేసి" వెళ్ళారా అని షాతో. 
చెప్పింది. ఆప్పుడు షా “పాపం! ఎవరినో' మండపంలో- పడ వేశారట. 

_ వెళ్ళిచూడు అని నర కిని పంపించారు నర క్రి. వెళ్ళి సంగతి సంద . 

రం కనుక్కుని. వొచ్చింది. అతనికి ఆస్పి వుంది. భార్యా, కొడుకూ 

వున్నారట. అతనికి చచ్చువాతం వొచ్చింది. దాంతో. వాళ్ళ కతను. 

భారమైపోయి ఓర్యాతికి' రాతి మండపంలో అతన్ని వొదిలివె టీ వెళ్ళి 

పోయారు ఆతని వాళ్ళు నిరాధారంగా. షౌ అవంచేత రోజూ అతనికి 
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భోజనం పంపించేవారు. నాలుగురోజులకి ఒకసారి అవ్వ. నీళ్ళు - తీను 

కుని వెళ్ళి అతనిచేత స్నానం చేయించేది. నర కివెళ్ళి యోగక్షేమాలు 
కనుక్కు నేది. అప్పుడప్పుడు షౌకూడా వెళ్ళి చూచి వొచ్చేవారు. “ఏం 
కరో నాకు చావు త్వరగా వొస్తే బావుండునని గోల. పెట్టివాడు 
అతను. ఇంక కొన్నాళ్ళ తరువాత నర కి అతన్ని: చూసివొచ్చి “అత 

నిప్పుడు అరుణాచలం వంక చూస్తూ కూచున్నాడు. ఇప్పు డతనిలో ఆ 

జెంగలనస్నీ మాయ మవుతున్నాయి” అని చెప్పింది షొకి. అతనికి ఒక 

టొంత కుట్టింది నర్శకి. చలంగారి పాతపంచలు, చొక్కాలు అతనికి 

కట్టుకోడానికి ఇచ్చేవారు. నర కి (పభృతులు , 'చలికాలంలో, వానా 

కాలంలో వేడినీళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ఆతనిచేత స్నానం చేయించేవారు. 

సత్యం, కృష్ణారావు తదితరులు అతనికి అన్నం తీనుకుని వెళ్ళి ఇచ్చే 

వారు. ఆలా అయిదేళ్ళు గడిపా డతను. ముందర రమణస్టానీ యులు 

అతని విషయమై చాలా దిగులుపడ్డారు గానీ తరువాత వారికి అరుణా 

చలేశ్వరుడే అతన్ని పిలిచి తెచ్చుకున్నా రనిపించింది. రమణస్సాన్కి 

వొచ్చే టూరిష్టు లంతా చలంగారికి నమస్క రించడమే కాక,. వెళ్ళి. అత 

నికి నమస్క రించే వారు, అందుకనే. అతని పేరు. మండపం, సామి. 

యార్ అయిపోయింది. య | 

కాశీరా వాళ్ళచేశం. వెళ్ళినప్పుడే వనుంధర 'బకమ్యాాయిని 

వెంటబెట్టుకుని అరుణాచలం వొచ్చింది. ఆ అమ్మాయి చాలా అంద 

మెనదని. అందరూ అంటారు. కాశ్టీరాలాగే ఆమెది అందరూ మెచ్చు 

కునే అందమే, “ఈ అమ్మాయిని మీ దగ్గరుంచుతున్నాను” అని 
చెప్పింది వసుంధర. ఆ అమ్మాయి పేరే శోభ. శోభ బర్మా కాంది 

శీకురాలు. తెలుగమ్మాయే కానీ ఎక్కువగా పాందీలో మాట్లాడేది... . 
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వసుంధర నర కితో ఆ అమ్మాయి వలన తా నెదుర్కొన్న 
సాధక బాధకాలు చెప్పుకుంది. శోధ బర్మాలో కొద్ది గొప్పో తెలుగే 

చదువుకొంది. మొతానికి వసుంధర దగ్గర వార్డుగా చేరింది. శోభ చాలా 

_వీదమాాయి. ఆమెని ఎవరింట్లో నన్నా పనికి పెడదామం పే “అయో, 
ఈ అమ్మాయినా పనికి పెట్టుకోవడం” అని వాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు 
కాదు. పోనీ ఏ ఆఫీసులో. నన్నా 'పెడదామం పే, శోభని చూశాక 
వాళ్ళు “ఈ అమ్తాయినా పనికి పెట్టుకోవడం ?” అనేవారు. ఇంక 
ఆ అమ్మాయి నేంచేయాలో తోచక ఇక్కడ దించి వెళ్ళిపోయింది -. 

వసుంధర. 

చలం ఇంటికి ఆనగానే ఆ అమ్మాయి సినిమా చలం ఇంటికని 

ఆనుకొంది. “చలం ఏడి” అనీ అడిగింది. కొంచెం కొంచెంగా 

తెలుగు తమాషా యాసతో మాట్లాడేది. ఈ సినిమా వాళ్ళంతా మేకప్ 
లేకండా, షోకులు లేకండా ఇలా వుంటా రేమిటని తెల్లబోయి చూచేది, 

కానీ నాలుగె దు రోజులలోనే ఇది సినిమా చలం ఇల్లుకాదని ఆమెకి 

తెలిసిపోయింది, తరువాత ఇంటిపట్టున వుండక “ఎక్కడెక్కడికో 

చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేది. తరువాత నర క్రి “అట్లా బై టికీ వెళ్ళకూడ 

దమ్మా నువ్వ”ని గట్టిగా చెప్పింది, 
వొచ్చిన రోజునే భజనలో పాడింది శోభ, ఆమెకి పొందీసినిమా 

పాటలు తప్ప మామూలు పాటలు రావు. ఎంత. _శావ్యమైన కంఠమో: 

ఈ పిల్లని నర కి చివరీకి అదుపాజ్ఞలలో పెట్టలేక పోయింది. ఏం 

చెప్పినా ఆమెకీ అర్థం అయ్యేది కాదు. . 

ఒకబ్బాయి. షా వాళ్ళకి చిన్నప్పటినించీ తెలిసినవాడు. “ఎవ 

రెనా అంద మెన అమ్మాయి వొస్తే నాకు వుత రం రాయి. జాతి, 

కులం, డబ్బు చూనుకోకండా పెళ్ళి చేసుకుంటాను” అని నర్వ క్రిక్తి 

చెప్పి. వెళ్ళాడు. 
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ఆ అబ్బాయిని పిలిపించింది నర కి. శోభకూడా అతన్ని పెళ్ళి 
చేనుకోడానికి వొప్పుకుంది. ఓ మిట్టమధ్యాహ్నం మిడసరిలగ్నంలో 
(బాహ్మడ్ని పిలిచి పెళ్ళి చేయించుకున్నారు. అతను ళోభని తనతో 

తీసుకుని వెళ్లాడు, ఆ. అబ్బాయి, ఆ అమ్మాయిని నానాతిప్పలూ పెట్టి 

చివరికి ఆ అమ్మాయిని తిరుపతి దాకా దిగబెట్టి వెళ్ళిపోయాడు... మళ్ళీ 

శోభ మూడు నెలలు తిరక్కండా రమణస్థాన్ ా లబడింది. 

ఈసారి శోభ రమణస్థాన్ లొ ఒకరె ఆయిపోయింది. ఎన్ని 

రకాల బర్మావంటలు చ పదో ; ఆవిడ నిలువునా ఆర్టిస్టు. కత్తులు. పట్టు 

కుని డ్యాన్సు చేసేది. అప్పటికప్పుడు 1౧౪6౧4 చేసి, cr సేది డ్యాన్సులు. 

ఆ కత్తులు పట్టుకుని ఎవర్ని పొడుస్తుందో నని. అందరికీ భయం. 

శోభ బర్మా పాటలు పాడేది. ఆ పాటల్లో ఎంత మాధుర్యమో : ఎంత 
మార్దవమో : మాట్లాడితే రంగూన్ అందాన్ని వర్ణించి ఆ దేశంముందు 

ఇండియా ఏమిటని నిరసించేది. ఒకసారి వొండినకూర ఇంకోసారి 

వొండేది కాదు. ఒకసారి చేసిన డ్యాన్సు ఇంకోసారి చేసేది. కాదు. 

శోభకి వంటింటి పనంటే చాలా బద్దకం. చిత ఆమెని, _వంటపనిలో 

గట్టిగా పెట్టింది. దాంతో శోభ చితని “అత గారూ £” అని పిలిచేది, 

కోభని కృష్ణా రావుగారిదగ్గర చదువృకి పెట్టారు. ఒక్కొక్క 

మాటని ఆ అమ్మాయి pronounce చేస్తూ వుంటే అందరికీ ఎంకో 

నవ్వు పుట్టుకొచ్చేది. 

మనోమయ కోశాని కి” బదులుగా “మన్నుమయకోళం" అనీ 

“అన్నమయ కోళశాని*కి బదులుగా “అన్నమయ్య కోళం” అనేది. 

శోభ ఎంతో [0౧౧4౧16 గా వుండేది. ఆమె ఒకొక్క. విష 

యాన్ని వర్షించి చెబుతూ వుంటే ఎంత బాగా వుండేదో: కృష్ణారావు 
గారు ఆ అమ్మాయిని రంగూన్నించి ఇండియాకి రావడం .-గురించి 
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కాంపోజిషన్ రాయమన్నారు. ఎంత గొప్పగా రాసిందో £ అక్కడితో 
ఆమె గాయకురాలే గాక మంచి రచయితి కూడా అని అందరికీ. 

తెలిసింది. 

ఒకరోజు భజనలో వుండగా చాలా. ఎత రి, భారీమనిషీ ఆయ 

నతో ఒక పీలమనిషీ కలిసి వొచ్చారు, భజనంతా అయిన తరువాత ఆ 

ఎత రిమనిషి “నేను ధవళ నారాయణమూర్తి గారి అబ్బాయిని, నా పేరు 

జగన్నాధరావు” అని తమని తాము పరిచయం చేనుకున్నారు చలం 

ఆయన అనకాపల్లి కాలేజీలో జూ ఆలజీ లెక్చరర్. 

a ధవళ నారాయణమూరి. గారు భగవాన్ వున్నప్పుడే చలంగారిని 

చూడడానికి వ వొచ్చారు. ఆయన చలంగారికి గొప్ప admirer. 

=". ఆయనకి చలంగారి కుటుంబాన్ని ఇంకా 'మరికొంతమంది sele- 

“cted people ని- కలిపి ఒకకోలనీ పెట్టాలని. ఆశయం. భగవాన్కి 

చాలా. జబ్బుగా వున్నరోజు లవి. చలంగారు వాళ్ళంతా భగవాన్ ఎదురు 

గుండా కళ్ళుమూసుకుని ధ్యానంలో వున్నసమయంలో ఆయన వొచ్చి 
వారందరిని చూశారట. ధ్యానం తరువాత చలంగారు వాళ్ళతో “ఏమి 

అండీ, అంత. మూర్దత్వం. అక్కడ & ముసలాయన చుట్టాకూచున్న 

వాళ్ళందరి ముఖాలు చూసే చాలా cultured people, చాలా మేధావులు. 

_ అనిపిస్తున్నారు. వారందరికీ పిచ్చా? నా కొక్క_డికే పిచ్చా? అన్న సం 

 చేహం-కలుగు. తోంది నాకు. ఆయనముందు కళ్ళు మూసుకు. కూచుని 

ఏమి సాధిసా:రనిపించింది. దీనికంతా కారణం 'ఆ ముసలాయన. అం 
'డర్నీ ఆయనేదో "మోసం చెస్తున్నాడు. వెళ్ళి ) అయనొన్నక్యా లెంపకాయ 

కొట్టాలి. అనిపించింది” అని చెప్పారు. 
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తరువాత. వాళ్ళవూరు వెళ్ళాక చలంగారికి వుత రాలు రాస్తూనే 

వుండేవారు. టావులకి టావులు రాసేవారు. ఆధ్యాత్మికమంతా సెంటి. 

ఫిక్ గా explain చేయమనేవారు. చలంగాడ ఆయనకి వ వోపికగా జవా 

బులు రాసేవారు, ఈళ్వరుడు వొచ్చాక కూడా ఆయన వుత ర (పత్యు 

తరాలు జరుపుతూనే వున్నారు. తరువాత ఈశళ్వరుడిలో "విశ్వాసం లేక 

వుతరాలు రాయడం మానుకున్నారు. ఇప్పు డాయన కొడుకు వొచ్చారు, 

తమ తం(డి చలంగారు వాళ్ళందర్నీ వర్ణించడం అదీ చెప్పారు. చలం 

గాన్న చూసి “అయో మీరు చాలా ముసలి వారై పోయారు” అన్నారు. 

షౌని చూసి “మానాన్న మిమ్మల్నెంతో చిన్నపిల్ల గొ వర్తి ంచారు. మీ 

రెంతో పెద్దవా రై పోయారు” అన్నారు. 

ఆయనకి  మిశ్రీతో చాలా స్నేహ మయింది. మిశ్ర ఆయనచేత 

పాటలు పాడించేది. ఆయనది ఎంత మంచి కంఠ మో: ఎస్.వి. రంగా 

రావుని 1111816 చేసేవారు, సినిమాలకి సినిమాలే, ఆయన రమణస్టానీ 

యుల కళ్ళముందు అభినయించి చూపేవారు. ఆయన. వొస్తే రమణ. 

న్థానీయులకి గొప్ప entertainment ఆయనకి Mental weakness. 

ఆసంగతి ఆయనకి తెలును. “నేను 60nNtrol! లేకండా మాట్లాడేస్తా. 

నని నాకు తెలుసు. నాకు ఆప్పులు ఆయినవారు నన్ను control లో 

పెట్టుకోమంటారు. కానీ నేను control చేసుకోలేకండా వున్నాను. 

నన్నేం చేయమంటారు?” అని షొని అడిగారు. అప్పుడు షౌ “వీల 

నంత సేపు భగవాన్ పటం ముందు కూచో” మని చెప్పారు. ఆ తరు 

వాత ఆయన తాను అట్లాగే కూచుంటూ వున్నానని తనకి చాలా (వయో 

జనం కనపడు తోందని వుత రం రాశారు." 

ఒకసారి కుటుంబంతో 4 సహో. కలిసి వొచ్చాడు. ఆయన భార్యకి 

జగన్నాధరావుగా రిట్లా _అభినయాలు. ఎఅవీణచేయడం అలవాటే. .కానీ 
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ఆయనని మెచ్చుకు నేవాళ్ళు, 6౧)౦౪ చేవు వాళ్ళు వుంటారని ఆమె వూహిం 

చలేక పోయారు. ఆతరువాత జగన్నాధరావు కొన్నేళ్ళు మళ్ళీ మాట్లాడ. 

లేదు. ఇటువైపు రాలేదు. . 

ఇటీవలనే ఆయన మళ్ళీ వొచ్చారు. “నన్నేం చేయమంటారో- 

చెప్పండి. అడి నేను $61065 గా చేసాను” అని షా చెప్పిన వన్నీ 

list రాసుకున్నారు. “ఎందుక” ని అందరూ .ఆడిగితే “నెను మరీ 

contro! తప్పిపోతున్నాను” అన్నారాయన. 

“ముందరే మీరు మాటలు పూరి గా తగ్గించెయ్యాలి” అన్నారు. 

షా. అమన. మౌనం పెడితే మాకు entertainment పోతుందని రమ. 

ణస్టాసీ యులు గోల పెట్టారు. అప్పుడు ఆయనకి ఒకగంట మాట్లాడటా 

నికి అనుమతి ఇచ్చారు షా. రమణ(పసాద్కి (కంది) అయనకి 

మంచి స్నేహం కుదిరింది. ఇద్దరూ సె కిళ్ళమీద. ఎంతోదూరం' పికార్డు: 

పోయేవారు. తరువాత ఆయన తనతో ఎన్నోరకాల (టాంక్విలై జర్స్; 
తెచ్చుకున్నారు. ముందు అవన్నీ వేనుకోవడం మానెయ్యమన్నారు షా. 

ఆయన 'తమవూరు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వొచ్చారు. ఆయనలో ఎంత 
మార్చో: మునుపటి గోలలు, మాటలు, ఆల్లర్లు తగ్గి పోయినాయి. దాంతో 

రమణస్థానీయులకి ఆయనపట్ల ఆసకి, తగ్గిపోయింది. 

.. 161 దసరాలలో నానుడువానలు-. పట్టుకున్నాయి. ఆవానలు 

ఆగిన తరుపహాత పెద్ద ఈదురుగాలి బయలుదేరింది. ఆగాలికి అనాసక్తి 

లో వున్న "పెద్ద చెట్టు కూకటి వేళ్ళతో సహా కూలి "పోయింది. 'అదిపడి 

కాంపౌండ్ గోడకూడా పడిపోయింది. ఆవులక్తి, ఎ(పమాదం "జరగ 

"లేదు. చెట్టు కొ శ్చైయ్యడానికి కోల్లని పిలిచింది నర్శ కి... “ఇన్నాళ్ళు 

_ ఈచెట్టు ఆవులక్ సీడగా వుందే, ఇప్పుడు అది _శేకపోతే ఆవులు ఎం 

డాకాలంలో. విలవిల్లాడి పోతా” యని అనుకున్నారు షౌ. 
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కూలీలు వొచ్చి చెట్టుని కొడుతూవుండగా అది అమాంతం పెకి 

లేచి నిలుచుంది. అప్పటికే వాళ్ళు కొమ్మలన్నీ కొ్తేశారు. పెన ఒక 

చిన్న కొమ్మమా(తం మిగిలింది. ఆకూలీలు నర, కితో “ఇన్నేళ్ళనించీ 

మేఘము చెట్లు కొడుతున్నాముగానీ ఈవిధంగా జరగడం మేము ఎన్నడూ 

ఎరగం. ఈ చెట్టుని కొట్టడానికి మాకు చేతులు రావడం లేదు” అన్నారు. 

నర్శకి... “ఎబ్బెచ్చే ఈచెట్టు ఎప్పుడో అప్పుడు కూలిపోయి షెడ్డు మీద 
పడొచ్చు, కొ ప్టైెశయ్యండి” అంది. మేం “ఇదేదో పని ఎగగొట్టడానికి 
చెప్పటల్లేదు. అంతాగా కూలిపోతే మేంవొచ్చి వుచితంగా కొట్టిపెడ 
తాము" అన్నారు. 

అప్పుడు నర్నకి ఆసంగతిని షాకి చెప్పారు. “అట్లాలేచిన 

చెట్టుని కొ పెయ్య కూడదు. అది 'షెడ్డుమీదికి వొంగటంలేదు కదా! 

కొప్టెయ్యెదు” అన్నారు షౌ. ఆ కూలీలు నిలబడ్డ చెట్టుకి చుట్టూరా 

మట్టి గట్టిగా మెత్తి కొట్టివేసిన దుంగళ్నే ఊతంగా "పెట్టేసి వెళ్ళి 

పోయారు. 

. ఆ తరువాత రమణస్టాన్లో ఆవుల వున్నంతకాలం ఆ. చెట్టు 

తొణక లేదు, చిన్న కొమ్మకూడా విరగళేదు. మళ్ళీ కొమ్మలు చేను 
కొచ్చి మహావృక్ష మైపోయింది. ఆతరువాత. ఆవులన్నీ వెళ్ళిపోయి. 

నాయి. ఇవాళ. రమణస్థాన్లో వనజ అనే గోమాత మా(తం మిగిలింది. 

ఆ చెట్టు 'ఇటీవలే (ఈ రచనా కాలంలో అక్టోబర్ 71) నానుడు వాన 

లకి కూలిపోయి కాంపౌండ్ గోడమీద. పడింది. పశువులకొట్టంలొ 

వున్న వనజకి ఏ అపాయమూ జరగలేదు. ఇప్పటికే ౮651 house లో 

వున్న. వారందరూ భోజనాలకి వొచ్చెళారు... ఎవరికీ చెట్టువలన అపా 

యం జరగలేదు. గుబురుగావున్న ఆ నుహావ్యక్షాన్ని కూలిపోవడంతో. 

నర్తకి కొట్టేయించింది. 
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1967 మే నెలలో 'కామేళ్వరికి చండీఘర్ బదిలీ అయింది. 

తను 655 లో వుండి పిల్లల్ని ఏం చేయాలో తెలియక శ్రీని, జయని 

తన చెల్లెలు లక్ష్మితో, ఆడబడుచు ఉమతో సహా అరుణాచలం పంపిం 

చింది. "అంతకి మునుపు కామేళంరి లకీ గురించి problem sister 

కింద మాట్లాడేది. అప్పట్లో పాపత్త ఆ అమ్మాయిని షా దగ్గరకి పం. 

పించెయ్యండి ఆ అమ్మాయి. బాగు పడుతుంది: మీ problem solve 

ఆవుత్సుంది” అని చెప్పింది కొమేశంరికి, ఆ పిల్లలు నలుగురూ. కలిసి 

వొచ్చారు. లక్ష్మీకి. 20 ఏళ్ళు ఉమకి 11ఏళ్ళు, జయకి ఏళ్ళు, శ్రీకి 7 
ఏళ్ళు వుంటాయి. 

అసలు పిల్ల లమళీవా రు. పతిఒకగరూ ఒక్కక్క persona- 

lity. వారిలో ఆడవాళ్ళుగాని, మగవాళ్ళుగానీ చాలామటుకు సంస్కాా 

కులు. చాలా నరితం తులు. లక్షలో వాళ్ళ లక్షణాలన్నీ వున్నాయి. 

చాలా upto-datem fashionabler dress చేను కునేది. ఎమేగకై 

నలో ఎడ్వర టెజింగ్ అమ్మాయిలాగ వు ండేడి.కానీ లక్షకి షా మా. 

టంటే చాలా. గురి.ఏదన్నా షా వొద్దు అంటే చేసేది కాదు. షౌచెప్పిన 

పనిని (వక్న లేకండా చేసేది. ఉమలో చాలా సౌమ్యత, ఎంత మాధు 

ర్యమో ఆ అమ్మాయిలో! ఆ అమ్మాయికి ఇంట్లో సరైన పోషణలేక 
_చాల Malnutrition తో బాధపడేది. అక్కడే వుంటే నిష్కారణంగా 

చచ్చిపోతుందని కో మేశ్వరి. వెంటబెట్టుకుని తీసుకుని వొచ్చింది. ఇక్క 

డికి తీసుకువొచ్చి షోకి అప్పతెప్పేసింది, ఎంత జాలిగుండెయో ఉమది. 
_ తీగలాంటి సన్నని కంఠంతో ఆమె. భజ న్హలో పాడేది. “జనిమాపాటలు 

బావుండవు కాస్ ఉమపోడితే ఆపాపేళకి ఎంత అందం వొచ్చేదో! 
అట్లానే హిందీ సినిమాపాటలు శోభ పాడితే వన్నె కెక్కేవి” _ అం 

టారు సౌరిన్. 
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ఏసేకాకండా | పద్శునాభస్వామి గారి పిల్లలు ఆంజనేయులు, జగ 

చీష్, రమణ దిగారు. 

రమణ చంటిపిల్ల వాడిగా వున్నప్పుడే పద్యనాభస్వామిగారు తిరు 

వన్నామలై వొచ్చారు. “కొన్నేళ్ళ తరువాత పద్మనాభసాామిగారు ఇకక 

డికి వొచ్చినప్పుడు “మా రమబకి పసితనంలో - అమ్మవారు వొచ్చి 
మూగి, చెవిటివాడు అయ్యాడు. ఆ అబ్బాయిని. ఏంచేయ్యమంటారుశ” 

అని షౌని అడిగారు, మ(దానులో వున్న ' deaf 66౧9 school కి 

పంపించమన్నారు షా. వాళ్శిందుకో పంపించ లేదు. 1064లో వేనవి 

శలవలకి ఆంజనేయులు, శాామలరావు అతనిని, వెంటబెట్టుకొని తీనుకు 

వొచ్చారు. ఆతను మూగి, కాని చెవిటికాదు. Retarded ‘child brain 

ఎదగలేదు. 

"అతను కొన్నివసువుల్ని ఒక డబ్బాలో పెట్టుకొని దాన్ని చేతిలో 

పట్టుకొని తిరిగేవాడు, అది వొదిలేవాడు కాదు, ఎవరై. నా తప్పిజ్ఞారి 

ఆడబ్బాని ముట్టుకుంటే మీదపడి రక్కేసే సేవాడు చాలా ౪౦11604 గా 

వుండేవాడు మొట్టమొదట మెల్ల మెల్లగా ఆ. డబ్బాని అతని చేతుల 

నించి దూరం చేశారు నర క వాళ్ళ నెమ్మదిగా అతనిలో ఆ 1౧56011- 

rity పోవడం మొదలు పెట్టింది. 

అతనితో సంజ్ఞలు చెయ్యవొద్దని షా అందరికి చెప్పారు. అత్ర 

నికి చెవుడులేదు___ మూగతనం తప్ప. అది షొయే ౪2109 01tచేశారు: 

ఆ నాలిక develop కాలేదు. అందుకనే మాటలు రావటల్లేదు. 'అతని 

తలకి ఒం్యడుమన్ను నర్తకి వాళ్ళు కట్టేవారు. 
అతను ఎవరన్నా ఒంటరిగా వంచే కొట్టడం గిల్లడం. చేసే 

వాడు. రమణస్థా సీయులు నిదానంగా వొద్దని చెసే ప్పీవారు. “వినకపోతే 

వాళ్ళు తిరిగి, కొట్టడం (ప్రారంభించాడు. షా ఒంటరిగా హార్మోనియం 
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వాయించుకుంటూ వుంటే "వొచ్చి గట్టిగా జుట్టుపట్టుకుని కక సేవాడు 

ఆతని. తీరు ఈవిధంగా వుండేది. మొదట్లో ఎవరూ అతన్ని భరించ 

లేక పోయేవారు. కానీ షౌ మెల్ల మెల్లిగా “అది చెయ్య కూడదు. విను. 

రమణ” అని నచ్చచెప్పేవారు. తనకి తెలిసినా విననట్లుగా దొంగగా 

తలవొంచేవా డతను. అప్పుడు చలంగారు “రమణా. నువ్వు వింటు, 
న్నావని నాకు తెలుసు. దొంగ వేషం వేస్తున్నావు విననట్టు” అని 

"గట్టిగా గద్దించేవారు. రమణ మెల్లగా మనుషుల్లోకి రావడం మొదలు 

పెట్టాడు. "అతను ముందు ఒచ్చినప్పుడు పాలిపోయి బలహీనం గావుం డే 

వాడు, ఒం(డుమన్నుతో అతని వొంటికి నెత్తురు పట్టింది. 

అతనంటే _రమణస్టానీయులకు చాలా సరదా. భోజనం వేళ 

కాగానే అందర్నీ సంజ్ఞలుచేసి పిలిచేవాడు. రమణస్టాన్ లో వాళ్ళు ఆత 

నితో ఆడుకోవడం మొదట పెట్టారు. అతను మొదట వ్ వొచ్చినప్పు 
మిశ్ర పసిపిల్ల. అతనికీ ఆపనిపి ల అంతే ఎం తముద్దో: ఎంతషస్టా, 

పావని ఏమీ చేసేవాడు కాడు. దగ్గర కూచుని ఆడించే వాడు. అతను 

తిరిగి వెళ్ళాక అతనిలో మార్పు గమనించారు వాళ్ళ నాన్నగారు. 

"వాళ్ళతో వెళ్ళేటప్పుడు అతని కుటుంబంవారికి అతనితో మాట్లాడమనీ, 
సంజ్ఞలు చెయ్యవద్దని గట్టిగా చెప్పారు షౌ. వాళ్ళింటికి రమణస్ఞాన్ 

నించి ఎవరైన వెళ్ళినప్పుడు రమణ తనవాళ్ళకి చేతితో నుదిటిమీద: 

విభూతిరేఖలు చూపించి, హార్మోనియం వాయిస్తున్నట్లు చేతులు ఆడించి. 

అక్కటడినించి వొచ్చారని చేప్పేవాడు. ' ఇంక (పతి యాడాది రమణ 

స్టాన్కి వొ స్తున్నకొద్ది. అందరికీ ఎంతముద్దు అయిపోయాడో రమణ: 

'ఆతనురాని సంవత్సరం రమణస్థానీయులకి 66411గా వుండేది. అతనికి 

చలంగారీ మీద ఎంత పేమో! తయన బుగ్గలు పట్టుకుని సవరించేవాడు. 

_చలంగారికి కూడా రమణమీద. (వేమ రావడం మొదలుపెట్టింది. రాను 
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రాను అతనికో personality ఏర్పడింది. కావాల్సి మనుష్యుల్ని 

నవ్వించేవాడు. అతని నవ్వు ఎంత అమాయికంగా ఎంత బావుండేదో! 
భగవాన్కి హారతి ఇచ్చాక “విభూతి వేస్తున్నారు రండి" అని అం 

దర్నీ సంజ్ఞచేసి సి పిలిచేవాడు. చలంగారికన్నా ముందు ఎవరూ విభూతి 

చేసికోవడానికి రాకూడదు. కాని విబూతికై చలంగారు లేవగానే తను 

సరిస్ ముందు పడుకుని విభూతి వేయించు కునెవాడు. జంక చలం 

గారు “రమణా లౌ అనంగానే పకపకా నవ్వుతూ లేచేవాడు. అతనికి 

అదొక పెద్ద జోక్, రమణస్థాన్లో అందరూ అతను ఏర్పరచిన వర 

సలో విభూతి ాతి చేసుకోవాల్సిందే. ముందుగా ఎవరన్నా విభూతి వేసుకో 

వడానికి 4 సే వాళ్ళని తోసే సేవాడు. | 

రమణస్టాన్ పక్కి ట్లో టి.పి.ఆర్. అనే రమణభక్తులు వుండే 

వారు. ఆయన సజనచేళ కి తమ ఇంట్లో కూచుని వుండేవారు. రమణ. 

భజన జరుగుకోండగా ఆయనని” ఏందుకు అలా వూరికే కూచుం 

టావు, రా భజనకి” అన్నట్లుగా చప్పట్లు చరిచి పిలిచేవాడు. సెలవలు 
అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వొ సే ఇంట్లో మూల మూలలా దాంకొని 

వెళ్ళనని ఎడ్చేవాడు. రమణ, 

షౌ రచుణ దగ్గరకి పోయి చెంపలు సిమిరి “మ మళ్ళి వొద్దువుగాని 

వెళ్ళమ్మా! ” అని నచ్చజెశే ప్పే వారు. అయినా ఎంతో కష్టంమీద ఇం 

టికి తిరిగి వెళ్ళేవాడు. అతనిలో వయన్సుకి తగ్గట్టు ఎదుగుదల లేదు. 
పాతికేళ్ళ వయసున పదకొండేళ్ళ పిల్లవాడిలాగ "వుండేవాడు. ఆ నవ్వూ 

తీరు అంతా చిన్నపి ల్లవాడి లాగే వుండేవి, అతనివన్నీ చిన్నపిల్ల వాడి 

చేష్టలు. కొన్నేళ్ళ తరువాత అతన్ని రమణస్థాన్ కి తీసుకురావడం 

మానేశారు వాళ్ళవాళ్ళు. కానీ పద్మనాభస్వామిగా . రింటికి రమణస్టాన్ 

నించి ఎవరు వొచ్చినా దూరంనించే గుర్తుపట్టి పలకరించేది అతనే. అత 
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నికి ఆర్నెల్ల(కీతం జలోదరం వొచ్చింది. ఆది ఎవరూ కనిపెట్ట శేదు. 

మొన్న మొన్న నే ఆతను చనిపోయాడని పద్మ నాభస్వామిగారు వుత రం 

రాశారు. వారికి ఓదార్పుగా షొ జవాబుగా ఏమీ రాయించలేక పోయారు. 

_ కానీ ఆమె తాము రమణని ఎన్నటికీ మర్చిపో లేముంటారు.. 

పద్య్మనాభస్వామిగారి పిల్లలతో బాటు లక్ష్మీగారి కొడుకు సాంబు 

వొచ్చాడు. పిల్ల లందరితో షా ఆడుకునేవారు. మధ్యాహ్నం చలంగారు 

తమంతట తాము చదువుకునే వారుగనుక. ఆమెకి బోలెడు తీరుబడి 

వుండేది. పిల్లలంతా షౌతో కలిసి దాగుడు మూతలు ఇంకేవేవో ఆటలు 

ఆడుకునే వారు, కామేశ్వరి కొడుకు జయకి షౌ ఆంసే చాలా భక, 

“షా దాంకొన్నప్పుడు, షౌ కనబడగానే వెంటనే నమస్కారం చెప్పేసే 

వాడు. అందరూ కలిసి షికార్లు వెళ్ళేవారు. రమణ అం పే ఉమకి ఎ౦తో 

ముద్దు. రమణని రమణస్టానీయు లందరూ దయగా చూచేవాళ్ళు కానీ 
ఉమకి ఎవరూ సాటిరారు. వాడిని ఒళ్ళో పడుకో బెట్టుకుని ముద్దచే సెది. 

“ఆమ్మా అను, మామా అను” అనివాడి కి మాటలు నేర్చింప 'జూచేది. 

రమణ ఆమెదగ్గర ఎన్ని ముద్దులు కుడిచే వాడో! తనని ఆ అమ్మాయి 

-. ముద్దుచెస్తో వుంటే, అతనికీ ఎంత సంతోషమో! “నువ్వెప్పుడూ 

ఇట్లాగే వ వుండి పోరా! పెద్దవాడివి కాకురా” అనేది ఉమ రమణతో. 

వాడు పళ్ళు బె బె ట'వెట్టి ఒక్క వెబ్టినవ్వు, నవ్వేవాడు. పిల్లలంతా కలిసి 

ఆంజనేయులు నాయకత్వంలో పెద్ద పెద్ద ఆట 'లాడుకునే వారు, 

ఇట్లా ఉండగా చం(దశేఖర్ దిగారు. ఇప్పు డాయన వుద్యోగం 

మీద బెంగుళూరులో వుంటున్నారు. ఆయన. అక్కడ. వున్న ఆథ్యా 

తిక కేర్యదా అన్నింటికీ వెళ్ళి అక్కడి కబుర్లన్నీ రమణస్థానీ యులకి 

తీసుకువొచ్చి అందించే. వారు. ముఖ్యంగా. ఆయనకి చలంగారితోనూ, 

నర కితోనూ ఎక్కువ పరిచయం. షౌతో ఆయన నాలుగ్లైదు నిమిషాలు 
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మా(తమే మాట్లాడానికి time వుండేది. చలంగారినే గురువుగా భావించే 

వారాయన, 

_ సుధే నాకు అన్ని బోధలకన్నా గొప్పటోధ” అనేవారు. భజ 

నలో పాడేవారు. 

ఉమకి ఆరోగ్యం చేకూరీందుకుగా ఈశ్వరుడు ఆసనాలు 

'వేయించేవా రు. అప్పుడో శేషయ్యగారుకూడా ఇక్కడే వున్నారు. పిల్ల 

లందరితో కలిపి శేషయ్యగారు, చంద శేఖర్ కూడా ఆసనాలు వేసే 

వారు. పిల్రలందరూ చం(దశేఖర్ని అన్నయ్య అని పిలిచేవారు. అలా 

పిలవడం మే ఆరంభించింది. ఆయన బాలలకి మి(తు డైపోయారు. = 

వాళ్ళకి కబుర్లూ కధలు చెప్పేవారు. శోభకి తనుకట్టిన పాటలు నేర్పించే 

వారు. అప్పట్లో రమణస్తాన్ ఎంత సందడిగా వుండేదో! చం(దఢేఖర్ 

వలన బెంగుళూరు నించి చ చాలామంది భక్తులు దిగేవారు. ఆయనతో 

కలిసి కొందరూ విడిగా కొందరూ వొచ్చేవారు. వారిలో కొందరుసాధన 

కని అరుణాచలంలోనే వుండిపోయే వారు. వేసవికాలం సెలవులుకాగానే 

రమణస్థాన్కి వొచ్చిన పిల్లలు అకిధులూ _.ఎవరిళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ల 
పోయారు. . 

' పకపక, వజీర్ బిప్పల్ మొదటి పుట్టినరోజు ఇక్కడే చెయా 

లనుకున్నారు. ఆ celebrations ఎలా వుండాలో షౌ plan చేశాడ, 

ఆ పుట్టినరోజుకి తామేం చేయబోతున్నారో రమణస్థానీయులకి పికా 

రులో "చెప్పి పకపకకి తెలియకుండా రహస్యంగా వుంచ మన్నారు షౌ, 

రమణస్థానీయు లారోజున ఏం చేయదలచుకున్నారో.. పకపకకి కొంత. 
వరకూ. చెప్పేసింది శోభ. తోరణాలతో, లై ట్టతో అలంకరించ దోతు 

న్నారని. కానీ ఇంకా కొన్ని విషయాలు “అనుకున్నారు. అవి శోభకి. 

అర్థం కాలేదు. అవి రహస్యంగానే వుండి పోయాయి, పురుష పోత.౦ 
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నించి tome september record తెప్పించి గాంఫోన్ మీద play 

చేయడం వాటిల్లో ఒకటి. 

ఫప్పల్. చిన్నప్పటి నించీ వువ్వీ వాళ్ళింట్లో పెరిగింది. టిప్పల్ని. 

ఎ కొని ఆ. రీకార్డుకి డ్యాన్సు చేసేవాడట వువ్వి. అందువల్లనే టిప్పల్ 

పృ నరోజుకి ఆ రికార్డు తెప్పించా లను' కున్నారు షూ. వువ్వికి, బు చ్చికి 

ళ్ ల్మీద ఎంతో (కేన, టిప్పర్ కి కూడా వాళ్ళమీద పట్టలేని (పేమ, 

ట్ప్పల్ పుట్టినరోజుకి వువికూడా తీరువన్నామలై. వొచ్చాడు. 

ఆరోజు సాయం(తం అయిదు గంటలకి టిపార్టీ ఏర్పాటుచేసి 

'రమణనగల్ వాళ్ళందర్నీ పిలిచారు. వరండా అంతా అలంకరణ 

చేయించి దీపాలు పెట్టించారు షా టెస్పల్ని షా ఒళ్ళో కూచో పెట్టి 

హారతి ఇచ్చారు. అనుకున్నట్టుగా (గ్రామఫోన్ తెచ్చి య come ఆ 590190-. 

ber record పెట్టారు. 

వువ్వి తిప్పని తీనుకుని డ్యాన్సు చేయ నారంభించారు. ఆయన 

గూడకట్టు అదీచూస్తే అందరికి మొదట నవ్వుగానే వుంది. చూస్తూ 

వుండగానే వువి్వి వె మొహమే మారిపోయింది. టిప్పుమొహం: 18 ఏళ్ళపిల్ల 

మొహంల్లాగ మారిపోయింది. ఏ ఏదో ball room danceo చేస్తున్నారు 

వాళ్ళిద్దరూ, ఆ రోజెంతో గొప్పగా గడిచింది. ఇప్పటికీ 600౧9 5601- 
ember music విన్నప్పుడు అడ్యాన్సే. తమ కళ్ళముందు. నిలుస్తుం 

దంటారు. షౌ: o | 

చిన్న హార్మోనియం. వొచా చ్చాక రమణస్టా నియు లందరూ. షో 

ముంచి ఫోల్లింగ్ హర్తోనియం._ వుంటే బోవంటుందని అనుకున్నారు. 

'ఆందుకోనం రమణస్టానీ యులు కాక్లీరా 'బతికివున్న రోజులనించీ 

కలలు కంటున్నారు. "అలాంటి హార్మోనియం ఒకటి ఈవూళ్ళోనే బసవ 

రోజు గారి దృ ష్ట్లో ప పడింది. అది పాత తొక్కుడు హారోళినియం. 



అరుణాచల ౦6 541 

దాని కీర్త. ప్యారిస్వి. ఆ హార్మోనియం శబ్దం ఎంత బావుందోకానీ 

హారో్టనియం మాతం బాగా చీకి పోయింది. "వజీర్, సంగీతరావుగారు 

దాన్ని మ(దాను తీనుకుని వెళ్ళి రి "పేర్. చేయించి పంపారు. బాగయి 

నాక తీనుకువొ చ్చి వాయి స్తే ) నీ అన్నీ అపస్వరాలు' కానీ ఆహారోోనియం 

శబ మాధుర్యంలో షాకి అపన్వరాలు వినబడేవికావు. తక్కిన రమణ 

స్టాసీయులు మా(తం “ఏమిటీ హార్మోనియం ఇట్లా వుంది?” అనిగోల 

చెస్టేవారు. దాన్ని మళ్ళీ మ్మదానుగానీ ఎక్కడికిగానీ ఏలా పంపిసారు? , 

ఇంతలో సారంగ పాణి “మాబంధువు ఒకరు దొరస్వామి అనే ఆయన 

_హారో్మోనియం రిపేరర్, ఆయన వేలూరులో వుంటారు. వారిని రమైన 

మంటే తీసుకుని వొసాను” అన్నారు. సారంగపాణి తరచు పనిమీద 
వేలూరు వెళ్ళవారు. ఒకసారి ధొరస్వామిని తీసుకుని వొచ్చారు. 

దొరస్వామి తెలుగు నాయుడు బిడ్డ. మంచి హుషారె న మనిషి. 

ఆయనవొచ్చి ఆ హారో్మనియాన్ని చూశారు. షా. ఆయనతో హా హారోని 

యంలో .అపస్వరాలన్నీ పోగొట్టమని చెప్పారు. షౌని మొదటిసారి 
చూడగానే ఆమెపట్ల ఆయనకి భః భక్షి కుదిరింది... 

ఆయన ఆ హారో్కోనియం పెట్టనంతా. విప్పి అంతా దులిపి, 

బాగుచేసి కీడ్స్ అరిగపోయినాగానీ వీలున్నంత వరకూ సరి జేశారు,-' 

ఏ హార్కోనియానై్నెనా చూడగానే దానీ వయన్మెంకో ఆ "అది 
ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందో, దాని ఖరీదెంతో అది ఏ కంపెనీదో.. 

' "కైలో చెప్పెయ్యగల రాయన. 

గొప్ప చాతుర్యంతో నె పుణ$౦తో హార్యోనియాన్ని 'హాయించ 
అ 

గల వారిని ఎందరినో చూశారుగానీ రి ్సే పేరర్లలో. దొరస్వామి: వంటి 

అక్థిష్టన చూడడం షాకి ఇదే మొద దటిసారి. అసలొోపని అం'పేనే 'ఆయ 
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నకి, అమిత మైన (పేమ. ఒక్కొక్క నట్ ని విగిసోం పే___ ఆయన 

ఆవనీమేట్లని (నట్సొని,స్కూలనీ) పట్టుకోవడం అడీచూనే సుకుమా 
రమైన స్త్రీలు పృువ్వకల్ని ఎంతో నాజూకుగా, నుతారంగా పట్టుకుని 

'మాలగా కూరుస్తున్న ట్లు వుంటుంది. రమణస్సాన్ లోని వాయిద్యాలని. 

ఆయన ముందు వుంచితే. చాలు ఆది తమ స్వంతమైన వాటిలా ఎంతో 

_పేమతో భ్యదంగా బాగుచేసి వెళ్ళే వారాయన. 

దొరస్వామికి షాకి ఒకమంచి హార్మోనియం తయారుచేసి 

ఇవ్వాలని కోరిక. “ఎందుకండీ మీకీ పాత హార్యోనియాలు. మీకో. 

మంచి హార్మోనియం చేసి ఇసాను” అంటారు ఆయన. 

రాయిడి నాగేశ్వర రావుగారు. తమ హారోనియాన్ని ఈశ్వరుడికి 

సమర్శిస్తామని వృత, రం రాశారు. ఆయన వీదవారు. ఆయనకి వున్న 

_ఆస్త ల్లా ఆ హార్యోనియం ఒక టే. అందువలన' ఆ _నమర్పణని 

తీసుకోవడానికి పౌ రిస్ అంగీకరించలేదు, 

. నాగేశ్వర రావుగారు” * “సో హార్తో్మినీయం రమణస్థాన్కి ఇచ్చి 
వేసాను.” అని పదేపదే వుత రాలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. 

అప్పుడు చలంగారు' ఆయనకి 

మీ. హార్మోనియం సంగతి___ మీరు మీ (పాణ పద మైన 

హార్మోనియాన్ని ఈశ్యరుడికి నమర్చిస్తామం టే, ఆయన తప్పక స్వీక 
రిసారు. నె నె వేద్యంలో సగం తిరిగి ఇవా వలి కదా ఆరాధకుడికి, సగం 

హారో్మనియం ఎల్లా, ఇస్తారు? కనక ___ 

“నువ్వు నాక్ హారో నియా న్నిచ్చావు.. ఇది నాది: దీన్ని నేను 

 సీకిన్తున్నాను. తీసుకో. ఈ హార్యోనియం, లేనిది నువ్వు సరిగా పాడ 
_ కవు. నువ్వు సరిగా పాడకపోతే నే నొపాటని' వినగలనా? స్ హారో 

నియం ఎక్కువా? పాట ఎక్కువా? వీది నీనించి నాకు కావలసినది? 
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కనక భక్తితో ఆర్షరిమెన నీపాటకి ఈ హోర్మోనియమే ఆధారం 
ఆంటారు ఈళ్వరుడు. 

కనుక హారో్మోనియం పంపే _పయత్నం చేయకండి. 

(రాయిడి నాగేళ్వర రావుగారికి చలంగారిలేఖ విరి ర (6) 

నాగేళ్వర రావుగారు మాట్లాడకుండా వూరు కున్నారు. ఒకసారి 

తిరువన్నామలై వొచ్చినప్పు డాయన రమణస్థాన్లో వున్న చిన్న 

తొక్కుడు హార్కోనియాన్ని తమతో తీసుకుని వెళ్ళారు. రమణస్టానీ 

యుల్ని తమదగ్గరున్న పెద్దహారోోనియాన్ని తెచ్చుకో మన్నారు. 

“మీకెంతో _పియమైన కళానిలయానికి భూషణ మైన మీ హారో 

నియాన్ని తీసుకోడానికి చాలా సంకోచించారు సౌరిస్. చివరికి మీరం 

తగా (పార్టిస్తున్నారని మిమ్మల్ని నొప్పించడం ఇష్టంలేక దాన్ని తీసు 

కోడానికి అంగీకరించారు” = 

(నాగేశ్వరరావుగారికి. చలంగారిలేఖ 00.4. 08) 

చివరికి ఎటువైపూ చెప్పలేక చలంమహ ర్లీ ఆ సమర్పణని 

ఈశ్వర పక్షాన. అంగీకరించి జ హార్యోనియాన్ని తీసుకురావడానికి 

కృష్ణారావుగార్ని పంపించారు. 

“మాముడూరు నించి కృష్ణారావు బై బి బడేరుతున్నటు రాశాడు. 

వీలై తే అతన్ని గుడిపూడికి వొచ్చి హార్మోనియం తీసుకు రమ్మన్నాను: 

పాత హారోోనియంకి ఏమన్నా బేరాలు వొచ్చేట్టు వున్నాయా? 

(నాగేశ్వర రావుగారికి చలంగారిలేఖ 10-5-68) 

కృష్ణారావుగారు ఆ హారోోనియాన్ని ఆం( ధదేళం నించి 

ఛభ| దంగా తీసుకుని వ్ వొచ్చారు. ఆవివరాలు చలం మహర్షి 'ముఖతానే 

బందాం. | 
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“కృష్ణా, హార్మోనియం ఇద్దరూ సుఖంగా ఏం నలిగి పోకండా. 

చేరారు. హార్మో నియం గొప్పగా వుంది. దానిశబ్దం ఎంతో గంఫీరం: 

శావ్యం. మీవంటి పాట కులు పాపే సొణంగా “చూసుకునేవారు. ఆహా 

రోోనియాన్ని ఈళ్వరుడికి నై వేద్యంగా అర్చించారు, ధన్యులు. 

దీనికీ బదులు (సిగ్గేస్తోంది. రాయటానికి) అమ్మకానికి మీ 

వొద్దకు తెచ్చిన హార్మోనియాన్ని మీరు తీసుకోండి. అనుభవించటా 

నికి, కోపమొస్తే పగలకొట్టడానికీ, అమ్మడానికీ, అన్నిహకు[ లత్ 

మీకిచ్చే సున్నాము. 

_. ఈ హార్మోనియానికి చిన్నచిన్న. రి'పేర్తు వున్నాయి, చెయ్య 

వలసినవి. ఆ (పయత్నంలో వున్నాము. 

“ ఈశ్వరాదరణలో అందరం నుఖంగా వున్నాం” 
(నాగేశ్వర రావుగారికి చలంగారిలేఖి $68-68) 

నాగేశ్వరరావుగారు పంపిన హారోనియం సర్రై న౦0౧6౮16100౧ 

లో లేకపోవడాన దొరస్వామిని రిపేర్ నమిత, ంగా పిలిపించారు షో. 

దొరస్వామి ఆ హార్మోనియాన్ని చూడగానే “ఇది ఆం(ధాలో చాలా 

చోట్ల తిరిగి వొచ్చిందండీ” అన్నారు. ఆయన మాటలు వీని షాకి ఆళ్ళ 

రకం కలిగింది. ఆ హార్యోనియాన్ని ఆయన ఎంతో బాగా తయారు. 

- చేశారు. 

తరువాత రువాత రమణస్టాన్లో తంబురాలు చేరాయి. ఏడాది 

కోసారి దొరస్వామిని పిలిస్తే తయన డాక్టరు మనిషిని Checkup చేసి 

నట్లుగా రమస్థాన్లో వ వాయిద్యా . అన్నింటినీ. checkup చేసారు. ఒక 

సారి దొరస్వామి చెయ్యి పడితే ఆ వాయిద్య లెన్నటికీ. "పాడుకావు. 

రమణ భగవాన్ భవరోగ వె ద్యుడయి నట్టుగా దొరస్వామి రమణస్థ్రాన్ 

వాయద్యవె వైద్యులు. 
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30 
చలంమహర్షి వాళ్ళు "భకి లో వుండేరో జుల్లో టోస్ “ ఈఇల్లు 

(అనాసక్తి) ఎందుకూ. పనికిరాకండా పడివుండీ. ఈ ఇంటి owners 

ఎక్కడో వుంటారు, మీరు వాడుకోండి, ఇప్పటికే చెదలు పట్టింది. ఇలా. 

కాళీగా వొదిలేస్తే పూరి, గా నాశనం అయిపోతుంది” అని 'అనానకి. కన 

చలంగారికి అప్పగించారు. 

చలంగారు వాళ్ళకి ఆ ఇంటిని వూరికే వాడుకోవడం ఏమా 

(తమూ ఇష్టం లేక ఆఇంటి అధనిమిత, రోగా కొంత ద్రవ్యాన్ని "కేటా 

యించి, ఆమొకాన్ని రి పేర్తకి, 'ఇంటిపన్ను. కట్టడానికి వినియోగించే 

వారు. అనాసకి ని ఎవరెవరో కొనాలని అనుకునేవారు. కానీ ఆఖఇంటి 

owners ఎక్కడుంటారో ఎవరికీ తెలిసేది కాదు. చివరికి బోస్కాం 

పౌండ్లో వుంటున్న వారొకరు వాళ్ళ అజ తెలుసుకుని ఆంటిని 

వారిసించి కొన్నారు. 

అనాసకిి తమ అధీనంలో లేక పోతే ఏం చేయాలనే ఆలోచన 

చేసి రమణస్థానీ యులు వేరేచోట భూమిని కొనుక్కుని ఇల్లు కట్టించు 

కునేందుకు 'నిశ్చయించుకుని రోజూ సి కారులో తగిన డాగాకోసం వెతి 

కేవారు. ఈసంగతి సందర్భాలన్నీ తమ patron అయిన చేకి వివ 

రంగా వుత రం రాయించారు చలం. చే అరుణాచలం వొచ్చారు... 

ఇప్పటిదాకా అనాసక్తి తమ అధీనంలోనే ఇన్నేళ్ళూ వుండడం, 

రిపేర్డు వగ రా తామే చేయించడం తామే పన్నుకూడ కడుతూ వుండ 

డం ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరో కొనుక్కోవడం చేకి చెప్పారు చలం. 

“ఇన్నేళ్ళూ వరసగా మనమే (42౫% కడితే ఇల్లు automatic గా 

మనదే అవుతుంది. ఇందులో. గొడవ పడేందుకు ఏముంది: లాయర్ 

నోటీస్ ఇవ్వచ్చు” అన్నారు చే. 
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చే, కృష్ణారావుగార్ని వెంటబెట్టుకుని లాయరు దగ్గరకి వెళ్ళారు. 
ఆ లాయరుకూడా సంగతంతా విని, “అవును, దీంట్లో ఏమా(తం సందే 

హం లేదు. ఖచ్చితంగా ఇల్లు మీదే అవుతుంది. 

అయినా ఈ ఇంటిని ఏ ఇంకోరు కొనుక్కున్నారు కదా? ఆయ 

నకి నష్టం అవుతుంది కదా? మీకూ ఆయనకీ రాజీ చేయిసాను” 

అన్నారు. 

జాను, మేం ఆయనకి దీనిమీద అయన ఎంత అర్భు పెట్టారో 

అంతా pay చేసాం” అన్నారు చే, 

చే కృష్ణారావు “అనాసకి.” కొనుకున్న వారి దగ్గరకి వెళ్ళారు. 

ఈ proposal కి ఆయన ఒప్పుకొలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఆయనని 

లాయరు దగ్గరికి తీసుకుపోయారు. లాయరు లా (law) చెప్పారు. 

“నువ్వు ఈ ఇంటిని వాళ్ళకి అమ్మకపోతే వాళ్ళు వ్యాజ్యం వేగ స్తేకనుక 

వుచితంగా వ వాళ్ళది అయిపోతుంది, అది నీకే నష్టం. నీకు వాళ్ళు pay 

చేసామంటున్నారు గనుక ఆడబ్బు తీసుకో” అని చెప్పా రాయన. 

తాము కొన్న దాని కంపే వెయ్యి రూపాయలు అధికంగా ఇస్తామం టే 

ఆయన ఇంటిని అమ్మడానికి ఆంగీకరించారు. 

: ఆవిధంగా ఇవాళ చలం గెన్లు వౌస్ అనబడే “అనాసకి, ' చలం. 

. గారి. అధీనంలోకి వొచ్చింది. అందరూ చేని మెచ్చుకుంటూ. వుంటే 

“నాదే ముంది ? అంతా భగవాన్ చేయించారు” అని నవ్వేశారు చే... 

: అనాసకి, గృహ పవేళోత్సవం చేశారు. రమణనగర్లో అం. 

| దర్నీ | పిలిచారు రమణస్థానీయులు. ఏన్ అనే అమెరికన్. అమ్మాయి 

ఆ వుత్సవానికి వొచ్చింది. ఆఅ్యశమం (వెసిడెంటుగారి భార్య నాగ 

లక్ష్మికి చలంగారి కుటుంబమంకే చాలా అభిమానం. ఆమెకూడా 

వొచ్చారు. అనాసక్తిలో వున్న ఇనపవెప్టైమీద భగవాన్ ఫోటో పెట్టి 
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పువ్వు లలంకరించారు. నాగలక్ష్మి భగవాన్ కి పూజ చేశారు. షౌ భజన 

చేశారు. ఏన్ ఇంగ్లీషు పాటలు పాడింది. రమణస్థానీయుల = “అనా. 

సకి" (పవేళోత్సవం గొప్పగా జరిగింది భగవాన్ దయవల్ల. రమణుల 

పటం అక్కడి గది గుమ్మానికి తగిలించి అందరూ 'రమణస్టాన్కి 

వొచ్చేశారు. ఎప్పటినించో చలం మహర్షి ఆళమానికి వొచ్చే అతిథి 

అభ్యాగతులకి నివాససౌకర్యం కల్పించిన “అనాసక్తి”, శాశ్వతంగా 

చలం మహర్షి అధీనంలో నిలిచి పోయింది. 

పకపక, వజీర్, టిప్పు కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు అమ్మని చూడ 

డానికి వెళ్ళారు. అంత|కితం పకపక, వజీర్ కాకినాడ వెళ్ళినప్పుడు 

అమ్మని తమతో వొచ్చెయ్యమని అడిగారట. అక్కడవున్న కొన్ని 
కుటుంబాలకి అమ్మై పెద్దదిక్కు. వాళ్ళని చూపించి “నెను వొచ్చేస్తే 

వీళ్ళనందర్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు ? అన్నదట అమ్మ. ఇప్పుడు 

మాతం పండులాంటి మనవరాల్ని చూడగానే. కరిగిపోయింది ఆమె 
హృదయం. వజీర్ వాళ్ళతో కలిసి మాస్ వొచ్చేసింది. తరువాత 

పకపక, టిప్పు, అమ్మ కలిసి తిరువన్నామ బె వొచ్చారు. 

_ ఈమాటు వొచ్చినప్పుడు అమ్మలో ఏంతమార్చో : కొంచెం 

మతిస్థిరం లేనట్లు మొహంవున్నా కానీ మనిషిలో ఎంతో మార్చు. 

ఇ న్నేళ్ళకి మళ్ళ ఆమె ముఖంలో మనవరాల్ని చూసుకుని _ మును 

పటి సంతోషం వెల్లివిరిసింది. ఇప్పుడు ఆమెకి మనవరాలే లోకమై 
పోయింది. గిర పదక్షిణాలకి కూడా వొచ్చేది. ఇక్కడ వున్నన్నాళ్ళూ 

వుండి మళ్ళీ పక పకా వాళ్ళతో కలిసి మాస్ వెళ్ళిపోయింది అమ్మ. 

మా తాల్యార్ ఖాన్ పాతాళలింగానికి కుంభాభిషేకం చేయిన్సు 

_ న్నారు. ఆవిడ షాని కుంభాభి కా నికి రావాలని అడిగారు, “అంత 

జనంలోకి నేను రాలేను” అన్నారు షా. ఆవిడ షాని ముందరిరోజునే 
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రమ్మని ఆహ్వానించారు. చలంగారు, నరకి కార్లో వొచ్చారు. షా 

తక్కిన రమణస్థాసీ యులు నడిచి గుడికి వెళ్ళారు. “అక్కడికి వెళ్ళాక 

షొని' పాడమన్నా రామె. షొ వాళ్ళు తమవెంట హారో్కోనియంగాని, 

(శతి పెపైగాని తీసుకుని వెళ్ళలేదు. ఏదో వూరికే ఒకటి రెండు 
పాటలు వతి చేనుకోకండా పాడవొచ్చును గానీ వరసగా పాటలు 

(శతి వూతలేకండా పాడటం' షౌకి చాలా కష్టం. _కృష్ణారావుగారు 

ఆలయవిద్వాంనుల ,( శుతివె పెట్టి అడీగి తెచ్చారు. తాల్యార్ ఖాన్ షౌ 

వాళ్ళని పాఠాళలింగం గుడి లోపలికి తీసుకుని పోయారు: ఇంకెవరూ 

రాకండా లోపలివై ప్ప తాళం 'పెట్టిం చేశారు. షౌ పాడడం మొదలు 

పెట్టారు. సారంగపాణి తమ health officer తో కలిసి - అక్కడికి 

వొచ్చారు. ఆ health officer ఆ పాటని విని ఎవరా పాడేది అని 

లోపలికి రాబోయినారు. “ఎవడా ఆ తాళం పెట్టింద”ని తలుపుని 

కోపంతో ఒక నెట్టు నెట్టా రాయన. కానీ తాళం, రాలేదు. వాళ్ళు వెళ్ళి 

శివరా(తికి కామేళ్వరి క్రోశేశ్వరరావు, ప పసూన అనే దంప 

తులకో కలిసి వొచ్చింది. రంగకూడ అప్పుడే వొచ్చాడు. రంగ, 

కామేశ్వరి. 1058 సం॥లో:. రమణస్టాన్లో తొలిసారిగా కలునుకున్నారు. 

మళ్ళీ ఇన్నేళ్ళకి, వాళ్ళు రమణస్టాన్లో _కలునుకున్నది ఈసారి | పర్య 

టన లోనే, 

. సాధారణంగా శివరా( తికి. 'గిర్మిపదక్షిణానికి వెళ్ళడం రమణ 

స్థానీయులకి పరిపాటి. అట్లానే _ఈమాటుకూడా యమలింగేశ్వరుడికి 

పూజచేసి రమణస్థానీయ లంతా గిరి పదక్షిణానికి వెళ్ళారు. కామేళ్వరి 

పిల్లలకి కథలు. చెబుతూ “గర చుట్టింది. సరదాగా గిరి పదక్షీణాన్ని 

ముగించి ఈశాన్యమఠం చేరుకుని అక్కడే తాము తెచ్చుకున్న భోజ 
నాలు' తిని ) భజనలు చేశారు. రమణస్థానీయులు. 
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ఈశాన్యమఠం వారెంతో మంచివాళ్ళు. ఎవరు వెళ్ళినాగాసీ 

ఎంత బాగా ఆదరిసారో : మఠం తోటలో ఎదురుగుండా ఆరుణాచలం 

కనబడుతూ వుండేచోట కూచుని కామేళ్వరి, రంగ, శోభ, షౌ, చలం 

గారు, రమణస్తానీయు లందరూ కలిసి భజన చేశారు. అది ఎంతో 

అందమెన సాయం(తం. రంగ నంగితంతో ఆనాటి సాయంతమే. 

పరవశించి పోయింది. _ భజన పూర్త యినాక అందరూ ఇంటికి వొచ్చే, 

శారు, 

కామేళ్వరి జీవితం చండీఘర్లో గొప్ప turmoil లో గడిచిం 

దట. అమెకి పంచదశీ జపం, లలితా సహసపారాయణం, ధ్యానమూ 

ఓదార్పుగా అయిపోయాయి. ధ్యానంలో తప్పదేనిలో నించి ఆమెకి 

ఆనందం రావడం మానేసింది. భర, ఇంగ్లాండులో వుండడం వలన 

ఆమె army లో తన వుద్యోకానికి రాజీనామాచేసి వై జాగ్ Medical 

college లో చేరారు. కానీ ఆమెకి అక్కడ వుండాలనిపించక ఇం 

గాడు వెడితే బాగుండు ననిపించి ౧౭88 port తయారు చేయించు. 

కున్నారు. తమ గురువైన హరిన్ ఆశీర్వాదాన్నీ, అనుమతినీ అర్జించేం 

దుకుగాను కా మేళ్వరి 'ఈమాటు వొచ్చారు. అప్పుడు షా అకా మేళ్వరి: 

నువ్వు army నించి ఎందుకు వొచ్చేశావుః సీకు ఇంగ్లాడు వెళ్ళడం 

ఎంతమా(తమూ మంచిదికాదు. ఇంక నేను ఆశీర్వాదం ఎలాగిసాను. 

సీశకి, చూనుకుని వెళ్ళు” అన్నారు షౌ. అప్పుడు కామేళ్వరి గురువు 

మాటని అతి కమించి గురువు ఆశీర్వాదం లేకండా ఇం[దపదవయినా. 

తమకి అక్కరలేదని మళ్ళీ వుద్యోగంలో చేరిపోవడానికి నిశ్చయించు 

కుని ఇక్కడే వుండిపోయారు. 

కా మేళ్వరి కలక తాలో వుండగా ఇన్ఫంగ్నారే హిమాల 

యాల అధిరోహణకి వెడుతూ వుంటే మౌంెసీరింగ్ కోర్సులలో 
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పాల్గొని వొమాలయాలలో 20000 అడుగుల ఎత్తు వరకూ వెళ్ళి 
వొచ్చింది. 

కా మేళ్వరికి అరుణాచల శిఖరం ఎక్కాలని వుబలాటం. రంగని 

బసవరాజుగార్ని తనతో రమ్మని అడిగింది. షొని అనుమతి అడిగింది 

కా మేళ్వరి. షౌ “మీరు వెశ్ళేటట్టయిశే తెల్పవార గట్ట నాలుగుగంటలకే 

లేచి వెళ్ళండి. తేకపోశే ఎండ మాడ్చేనుంది” అన్నారు. “ఈకొండని 

ఎక్కడం ఎంత సేపు, నేను సెన్సింగ్ నార్కేతో హిమాలయాళతే 

ఎక్కాను” అంది కామేశంరి. 

మరుసటి రోజువుడయం కామేశ్వరీ బృందం అందరూ వెళ్ళడా 

సక్స సిద్దమయ్యా గ్రరు. 1పసూనగారు సరదా పడ్డారే గానీ ఆమెకి కొం 

డంటే మలో తెలియదు. రంగకి వెళ్ళడానికి ససేమిరా ఇష్టం లక 

పోయినా కామేశ్వరి మొగమాటం వల్ల రావడానికి ఒప్పుకున్నాడు. 

వాళ్ళంతా ఇంటిదగ్గర తెమిలి “బయలుడేశే సరికే ఎనిమిది న్నర 

యింది. వాళ్ళు హో టలుకి వెళ్ళి ఇడ్తీలు కొనుక్కుని మరీ వెళ్ళాలి. 

ఆయినా వాళ్ళు ధీమాగా వెళ్ళారు. ఆ ఆ రోజు పగలు ఆకాళంలో ఎక్కడా 

మబ్బుతునకకూడా “లేదు. 

ఆ వేళ్ల రమణస్థానీయు లంతా 'కోప్రేశ్వరరావుగారు కృష్ణయ్య 

గారు వెంటరాగా పెద్దగుడికి వెళ్ళారు. రమణస్థాసీయులకి గుడికి వెళ్ళి 

అక్కడ కోవెల చె టవున్న మెట్లమీద. కూచోవడం అలవాటు. ఈ 

మారు అల్లాగే కూచున్నారు. : 

దూరంగా వున్న ఒక. మండపం నించి ఒకముసలమ్మ ఒంగి 

నడుసో వొసో 0ది. ఆమె దగ్గరగా వొచ్చినా కూడా ఆమె పడుచామో, 

ముసలా విడో రమణస్తాసీయులకికూడా తెలియలేదు. ఆమె జుట్టంతా 

_ దుమ్ము కొట్టుకుపోయి న వుంది. ఆమెవెంట. ఒక పొడుగా టతను 
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చేతిలో పెద్దకర పట్టుకుని దిగాలుగా తలవొంచుని_ కాళ్ళీ డ్చుకొంటూ 

వొస్తున్నాడు, ఆమె దగ్గరగా వొచ్చి షా వొళ్ళోకి ఒక్కదూకు 

దూకింది. ఆమే కామేశ్వరి, ఆమె మొహమంతా నల్లగా మాడిపోయి 

వుంది. ఆ పెద్ద కర వ పట్టుకున్న పెద్దమని షే రంగ, 'ఆయన ఒళ్ళంతా . 

దుమ్ముకొట్టుకుని వుంది. . 

తమ 4d౪entur6 అంతా కామెశ్వరి షాకి చెప్పింది, అప్పుడు 

షౌ “హిమాలయం మంచుకొండ గనక సరిపోయింది. అరుణాచలం. 

అగ్నిపర్వతం, మాడిపోరా?” అన్నారు. ఇంతకీ వాళ్ళు నగందూరం 

వెళ్ళేసరికి పసూనగారు నడవలే మన్నారట. ఆమె ఒకచోట కూచుండి 
పోయారు. ఆమె వెంట ఒకరు వుండి మిగితవాళ్ళు శిఖరం మీదికి వెళ్ళి 

దిగి వొచ్చేశారు. తరువాత _పసూన దగ్గర కూచున్నవారు వెళ్ళి వొచ్చే 

శారు. నడినెతి న సూర్యుడు మాడ్చేశాడు. వాళ్ళంతా ఎట్టాగో నానా 

అవస్థలూ పడి (ప పసూనని కిందికి దింపుతున్నారు. సగం దోవలో ఒక 

తను ఎదురుపడ్డాడు. అతను వాళ్ళ అవస్థనిచూసీ అక్కడి కొండ గడ్డిని 

(పసూనగారి కాళ్ళకి జోళ్ళలాగ తాళ్ళతో క'టేశారు. 

అక్కడొక చీలిక దోవ కనబడింది. ఎటువెళ్ళాలో వాళ్ళకి 
అర్దం కావడంలేదు. (పసూనగారు ఏడుస్తున్నారు. ఎటు వెళ్ళాలో వాళ్ళకి. 
తోచటం లేదు. ఎండ మాడ్చేసోంది. ముందు. రాతి జాగరణచేసిన. 

కామేశ్వరి పాణం సీరసించిపోయి.. “భగవాన్ మమ్మల్ని. ఒకదోవకి . 

చేర్చండి” అని _పార్టించింది. రంగ ముందుగా వెళ్ళిపోయాడు. అతను 

వెళ్ళి ఏంచేశాడో కానీ అప్పుడే విరుపాక్షి గుహలోవున్న _ఒకసాధువు 

గొడుగు వేసుకుని ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ బకెట్టులో చల్లని నిమ్మరసం 

తీసుకువొచ్చి కామేశ్వరి బృందానికి ఇచ్చారు. ఆయన తమ జోళ్ళని 

ఇసే అవి (పసూనగారు తొడుక్కూన్నారు.. ఆయన" తను కప్పుకున్న 
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అంగవస్తాన్ని ఇస్తే కామేశ్వరి అది చించి కాళ్ళకి చుట్ట బెట్టుకుంది. 
వాళ్ళంతా ఎట్లాగో. చూతగుహకీ చేరుకున్నా రట, అక్క. డినించి వాళ్ళు 
విరూపాక్షి గహదగ్గరకి వొచ్చేసరికి అక్కడవున్న ఒకామె వాళ్ళకి 
మజ్జిగా అన్నం పెట్టింది. అలిసిపోయి ఆకలితో వున్నవాళ్ళ పొట్టలో 

ఇంత అన్నం చల్లంగా పడేసరికి వాళ్ళకి (పాణంలేచి వొచ్చి అక్కడే 

కొద్ది సే నప్పు, వ్యిశమించి చివరికి నడిచి రాగలిగా రట, 

ఇంటికి వొచ్చి భోజనాలు కాగానే. భజన మొదలు పెట్టారు. షా 
“అరుణాచల శివి అని భజన ఎత్తుకోంగానే రంగ, కామేశ్వరి ఒకళ్ళ 

మొహా లొకళ్ళు చూనుకుంటూ అడేపనిగా నవ్వారు. షొ కూడా అంత 

కంటే ఎక్కువగా నవ్వారు. వాళ్ళతో కలిసి. 

నాలుగు రోజులు గడిచాక రంగ, కోటేశ్వరరావు, (పసూన 
' వాళ్ళ వూళ్లు వెడుతున్నారు. కామేళ్వరి తానుకూడా వూరు వెడుతున్నా 

నని చెప్పడానికి. వొచ్చింది. 

పోయినసారి కామేశ్వరి వొచ్చినప్పుడు “త వుదో్యోగాన్నీ అన్ని 
తినీ వొదిలేసి ఎప్పుడై నా సరే సాధనలో వుండి పోగలను. నాశేదీ. 

పట్టదు" ఆంది చలంగారితో. చలంగా రామాటని ఆమెకి గుర్తుచేశారు. 

“ఓ ఈ నిముషాన వుండిపో గలను” అన్నది కామేళ్వరి. “సశే వుండి 
పో చూద్దాం” అని ఛాలెంజి చేశారు చలం. అప్పుడు కామేశ్వరి బం 

డిలో ఎక్కించిన తన సూట్ కేస్ని దింపుకుని తాను రావటల్లేదని 

కో"పేశ్వరరావుగారు వాళ్లతో చెప్పింది. 

కామేశ్వరి ఇక్కడే వుండి సాధన చెయ్యాలని నిశ్చయించు 

కొంది. ఆమెకి షొ అంటే ఎనలేని భక్తి. ఆ రోజులలోనే చలంగారి. 

చూపు మందగిసోంది. అందువల్లనే షా వారికి కథలూ, .కవితాషాలూ 
చదివి పెష్టేవారు.. . కామేశ్వరికూడా వాళ్ళతో చేరింది. 



[ 0) అరుణాచల ౦ ర్08 

కా మేళ్వరికి అమ్మవారం పే అమితమైన భక, రాజరా జేళ్వరి 

పటమొకటి కొనుక్కుని, ఆ పటాన్ని షౌగడి లో. పెట్టింది. ఇంక 

రోజూ షప పువ్వులు కోసి షా తల్లి పాదాలకి, రాజరా జేశ్వరీదేవికి పెట్టి 

లలితా సహ ్సనామం చదువుతూ కూూచు నేది, 

షౌ హార్మోనియాన్ని చూస్తే కామేళ్వరికి తగని ఈర్ష్య. “హో 

యిగా ఈ హారో్మనియాన్ని అయినా అయ్యాను గాను. షాకి దీని 

మీదున్న (పేమ మనుషులమీద లేదు”_అనేది. 
_పతినంవత్సరమూ హార్మోనియం కీ నింగ్కి రిపేర్లకి దొర 

స్వామి వేలూరునించి వచ్చేవారు. కా మేళ్వరి వుండేరోజు లలోనే ఆయన 

వొచ్చి వెళ్ళారు. ఆయన వెళ్ళిపోయాక కామేళ్యరి. “దొరసాాామినన్నా 

కాకపోయాను, ఎవర్నీ ఏవిషయమూ అడగని, షాకి అతనంటే ఎంత 

(ోద్లో! భోజనం చేశారా? కాఫీ తాగారా? అని ఎంకో (పేమగా అడుగు 

తారు” అనేది. 

అప్పట్లో నర కి వీదవాళ్ళకి వై వె ద్యాలు చేసే సేది. శేలుకుడిశే బాధ 

లేకండా చేసే ఒకయం! తాన్ని మెర్ స్టన్ నర కికి నేర్చింది. తేలు కుట్టి 

నవాళ్ళకి నర కి సీలంసీళ్ళు పోసే క్షణంలో నయమయ్యేది. నర కిచేసే 

వైద్యం చూసి కామేశ్వరి ఆశ్చర్యపడేది. “రమణస్టాన్కి వొస్తే నేను 
డాక్షర్నన్న స్పృహే వుండదు నాకు” అనేది కామేళ్వరి. 

కా మేళశ్వరికి తన పిల్లల చదువొక పె పెద్దసమస్యగా గోచరించింది. 

అప్పటికే ఆమె భర్త ఇంగ్లాండు వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు కా మేళ్వరి 

షా అనుమతి తీసుకుని పాండిచ్చేరి అరవిందా(శమానికి వెళ్ళింది. 

అక్కడ ఆమెకి శ్రీమాతని సందర్శించే భాగ్యం కలిగింది. కామేళ్వ. 

రిని ఆమె ఎంతో (_పేమగా పలుకరించి మాట్లాడారట. కామేశ్యరికి 

లోపల ఆనాటికీ ఇంగ్లాండు (పయాణం కావాలా? తనగురువు ఆశ 
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(_ శేయస్కరం౦కాదిని చెప్పారు. 

 అరవిందమాత ఆర్ రోజుల్లో మాట్లాడే 'వొరు కారు. కామేశ్వరి 

problemని ఎంతో సానుభూతితో విని “Are you very keen to go 

abroad my child?” అని _పళశ్నించారు కా మెళ్వరిని. 

“నాభర, అక్క డుండడం వలన నేను వెళ్ళా లనుకుంటున్నాను 
అంది కామేశ్వరి. : 

#“The things are not very good in England. Don't 

. gం my child. = అని సలహా ఇచ్చారు కా మేళ్వరికి. (శ్రీమాత. 

అప్పుడు కామేశ్వరి తమగురువై న సౌరిగ్ స్తల్లి తమకి, అట్లాగే 

చెప్పారని. తనకి, వుద్యోగం వొదిలేసి, పిల్లల్ని అరవింద. విద్యాల 

యంలో చేర్చి, తన గురువు చరణాలదగ్గరే వుండిపోయి సాధన చేను 

కోవాలని వుందని చెప్పింది. అప్పుడు (శీమాత అది. సంవత్సరమధ్య 

మెనా కామేళ్ళరి పిల్లల్ని ఆ శమ విశ్వవిద్యాలయంలో చేర్చుకుని 

ఎంతో అపురూపంగా చూసుకున్నారు. అది పాండిచ్చేరి వారందరికీ 

ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది, (శ్రీమాత కా మేశ్వరిని కన్నబిడ్డకన్నా ఆధి 
“కంగా ఆదరించి ఆశీర్వదించి సౌరిస్ సన్నిధిని సాధన చేను కోవడా | 

నికి పంపించారట. 

కామేశ్వరి అరవిందా, శమానికి వెళ్ళడం వలన షౌ గురించి 

'చెప్పడంవలన అక్క డివారిలో కొందరికి షా కనబడ్డార ట. చాలామంది 

* అదే మాటని షా ముందుగా చెప్పారు. ఇక్క డ మూర్తి నిన్న మైనా. 

అరవింద మాతలోనూ, సౌరిస్లోనూ నిలిచిన దొకపే. తత తపమని 

తెలుస్తోంది. ల. 
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పాండిచ్చేరి నించి షౌని చూడడానికి రావడం మొదలు పెట్టారు. ఆవి 
ధంగా పాండిచ్చేరిలో చాలామంది గుజరాతీయులకి తిరువన్నామలై. 

విహారంయా. తగా వొచ్చి షొని చూసి వెళ్ళడం అలవా-ట పోయింది. 

అక్క_డినించి వొచ్చేవారందరిలోకి గొప్పభకురాలు కామూబేన్.. 

కా మేశ్వరిలాగే కామూబేన్ డాక్టర్. “నేను డాక్షర్ని కాదు, నన్నేమి 

అడగవొద్దు" అంటారామె, ఆమె (బహ్మదారిణి. కామేళ్ళరి సంసారి. 

వారిద్దరికీ అడొక్కే తేడా. కామూబేన్కి షా మీరాపాటలు పాడితే 

ఎంతో సంతోషం. అందుకని తాము వొచ్చినప్పుడల్లా మీరాపాటలు 

షాని అడిగి మరీ పాడించు కుంటారు. ఆ మెవల్ల షౌ పాటని గురించి 

చాలా మందికి తెలిసి వినడానికి వొచ్చేవారు. కామూబేన్ చాలా సరదా 

అయిన మనిషి, ఉత్సాహంలేని మనుషుల్లో ఉత్సాహాన్ని పుట్టిస్తుంది 

ఆమి వ్యకి త్వం, వొచ్చినప్పుడల్లా నర క్రి ఏదోటిఫిన్ పెడితే తిని 

గంతులుచేసి గోలలు చేసి వెళ్ళేవా రు కామూబేన్ బృందం. 

వీరేకాక పూర్వం నించి పాండిచ్చేరి నించి వొచ్చేవారిలో కామే 

శ్వరరావుగారు. అని ఒక తెలుగువా రున్నారు. ఆయన అప్పుడప్పుడు 

ఒక ఫెంచి ఆమెతో కలిసి వొచ్చేవారు. షా ముందు మౌనంగా ధ్యానం 

లో కూచుని వెళ్ళిపోయేవారు. తరువాత చాలా రోజులకి ఆయన తెలుగు. 

వారని, పేరు కామేశ్వరరావు అని రమణస్థానీయులకి తెలిసింది. 

కా మేళ్వరి తండి కామేళ్వరిని చూడటానికి వొసామని రాశారు. 
ఆప్పుడు కా మేళ్వరి ఏం జవాబు రాయమంటారని షాని అడిగారు. 

అప్పుడు షౌ “తప్పకుండా పిలు. ఆయన సస్యాసాశమంలో వున్నారు. 
ఆయన ఆచారవ్యవహారాలకి తగినట్టుగా అంతా నువ్వే చూసుకో, 

సన్యాసా(శళమంలో వున్నవారికి శాస్త్రసమ్మతంగా చేయవలసిన పద్దతిలో : 
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సేవచెయ్యి” * అని ఆదేశించారు, కామేశ్వరి తమగురువు శాస్త్రవి 

పట్ల చూపే గౌరవానికి పొ ౦గి పోయారు. 

కా మేళ్యరి తంగడే రామానంద భారతీసార్షములవారు. పూరాష్ణి(శ 

మంలో పిలలమ్మరి సుందరరామయ్యగారు. ఆయనే చలంగారి కుటుం . 

బానికి 120౧11/ photographer. షా చిన్నతనంలో ఆయనే చలంగా. 

రింటో family photos, group photos తీసేవారు. అందువల్లనే 

ఆయన చలంగారు వాళ్ళని బాగా ఎరుగుదురు. 

ఒకరోజు రమణస్థాన్లో భజన ముగిసే సమయానికి వొచ్చా 
రాయన. తిరువన్నామలై కి దోవ సరిగ్గా తెలియకపోవడంతో ఆయన 

చాలా (పయాసతో వొచ్చారు. బస్స్టాండ్ నించి రమణస్థాన్ కి పాంకో 

'శృతో నడిచి బాగా అలిసిపోయారు. 

ఆ రోజు భజనలో తామే ఘనుల మనుకునే ఒకరు సన్యాసు 

లను, సన్యాసాశమాలను ఆయన ముందు వెక్కిరించడం మొదలు 
పెట్టారు. చాలా నేపు అట్టా అవక తవకగా మాట్లాడిన తరువాత “ఈయ 
నకి సన్యాసం ఎవరిచ్చారు. ? ఎవరూ ఇవ్వకుండానే (పతీవాళ్ళు కాషా 

యాలు క్తేస్తునా న్నారు” అన్న వెక్కిరింప్ప ధోరణిలో మాట్లాడారు ఆ 

ఒకరు, వర "లోగడ చలంగారి భగవద్గిత రచనా పయత్నాన్ని ఆకే. 

పించీన వారు. 

'* ఇదేమీ ఆళ్చర్యజనకమైన అంశంకాదు.. కాసారిలలో చెప్పబడ్డ ఏ 

ధర్మాన్ని ఆచరించి జగత్తులోని. జీవజాలమం౦తా మాయాచ్చేదం 

చేసుకుని పరాత్సరునిలో లీనంకావాలో ఆధర్మాన్ని మాయకు లోబ 

డక పోయినా తనువుదాల్చివచ్చినవారు భిన్నించరు. ఆధరాశిన్ని 

. అసిధార్యావతంగా వెలా కొనసాగించడమో చూపుతారు. 
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కామేశ్వరి తం(డి కళ్యాణానందభారతీ మహంత్ స్వాముల 
వారి శిష్యులని ఎవరో ఆయనకి చెప్పారు. అక్కడితో ఆయన ఆక్షేప 

ణంతా ఒక్క దెబ్బతో అణిగిపోయింది. అప్పుడాయన సిగ్గుతో కామే 

శరి తం(డిదగ్గరకి వెళ్ళి “అయ్యా తప్పయి పోయింది. నేను తెలి 

యక ఆక్షేపణ చేశాను” అన్నారు క్షమని అర్జించే ధోరణిలో, 

“దానికేం లేండి” అని నవే ఇశారు కామేళంరి తండి. 

“ఎందుకు సన్యసించారు తమరు ?* అని అడిగా రాయన. 

“పెళ్ళాంతో దెబ్బలాడి" అన్నారు కా మేళంరి తండి. 

అవతలివా రింక తమమాటలు చాలించి నిష్క్రమించారని, వేరే 

చెప్పాలా ? 

కామేశ్వరి తంగడి మేడమీద గదిలో మకాం చేశారు. ఆయనకి 
కామేశ్వరి సేవ చేసోంది. మన హైందవ మత ధర్మానుసారం ఇంట 
పర్మివాజకులు, సాధువులు, సన్యాసులు ఎవరైన వొచ్చివుంటే వారికి 

భోజన భాజనాదులు ముందుగా ఏర్పాటు చెయ్యాలి. కామేళ్వరి తండి. 

స్వాములవారు కనుక వారికి ఆందరికన్నా ముందుగా భోజనం పెట్టాలి. 

తదుపరి మిగిలినవారు భుజించాలి. రమణస్థాన్లో శాస్త్రమర్యాదని 
పాటించాలని సౌరిస్ చెప్పారు కనుక ఎవరూ ఏమీ మాట్లాడేవారు కాదు. 

గానీ చిన్నపిల్లయిన మిశ్రీ “నా కాకలి వేసోందో” అని గోల సెేది. 

“చిన్నపిల్ల అంతదాకా వుండలేక ఆకలని ఎడుసోంది ఏం 

చేయ మంటావు “కామేశ్వరి ?” అని అడిగారు చలం. 
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మ. అప్పుడు చలంగారు ఆయనకి అందరికన్నా బాగా పెందరాశే 

భోజనం: పెప్టెయ్య మన్నారు కా మేశ్యరిని. ఆవిధంగానే ఆయన భోజ 

నం చేసేవారు. 

ఆయన కామేళ్వరికి షోడశీ మహామం(తదీక్షని ఇసా మన్నారు. = 
కామేశ్యరి సౌరిస్ అనుమతిని పొంది ఆదీక్షని స్వీకరించారు. అట్లాగే. 

_ ఒక నియమిత ముహూర్తంలో సౌరిస్ సాన్నిధ్యంలో, అరుణాచలేశ్వ 

దని సమక్షంలో జన్మకి తండి, కరగ్డికీ గురువై న రామానందభారతీ 
. సాక్టిముల వారినించి షోడశీ మహామంగతో పదేశాన్ని పొంది కామేశ్వరి 

ఆయనకి పాదపూజ చేశారు. 

ఇంతట్లో మేనెలవ వొచ్చింది, అనుకోకండా' ఒకనాటి రాతి 

వాన పట్టుకుంది. కామేశ్వరి బెట వరండాలో పడుకుంది: షౌ గది. 

క్. తలుప్ప తెరిచే వుంది. ఆమెకి ఆ. వానంతా కనబడుతూనే వుంది. . 

వానతో బాటు ఆగకుండా ఒకటే మెరువులు. ఒక మెరుపు. 
లోంచే ఇంకో మెరుపు పుట్టుకొసోంది. "ఆ మెరుపులు మేలిమి బంగారు. 

రంగులో వున్నాయి. అగ్నివర్షం కురుస్తున్నట్టుగా కనిపించింది షాకి. 

ఇ 'మెరుపులమధ్య వానచినుకులు బంగారుకణికల్లా మెరుస్తున్నాయి. 

_ ఇంతట్లో పెద్ద చప్పుడుతో. ఎక్కడో పిడుగు పడింది. చిత 
కా మేళ్వరిని “లోపలికి 'వొచ్చెయ్యి” అని పిలిచింది. 

 “ఆ( ఫరవాలేదు, నేను సోల్టర్ ని” అన్నది కామేళ్వరి. వెంట. 

వెంటనే భయంకర మైన శబ్దంతో నాలుగు పిడుగులు పడ్డాయి. అక్కా 

డితో కామేళ్వరికి భయంవేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. షా తమ కిటికీ 
నాయ అలా చూసూనే వున్నారు. 

డక పోయినా తనువదాః దాల్చి వచ్చినితందపాణి వొచ్చి ఆ పిడుగు. 
- అనిధారా వ్రతంగా ఎలా  కొనసాగించడమో చ _నబిలిపోయి గతు 
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కులుగా అయి పోయిందనీ, తాము చూసి వొచ్చామనీ షాతో చెప్పారు. 

ఆ పిడుగులే వూళ్ళో పడితే సగం వూరు. వూరూ పేరు లేకండా 
నశించిపోయేదే. కానీ యుగాలుగా ఈ వూరికి సాక్షిగా నిలిచి కాపాడు 

తున్న అరుణాచలేశ్వరుడు దయతో ఆ పిడుగుల్ని తన మీదికి తీను 
కుని ఈ వూరిని ఆ ఆపదనించి తప్పించి రక్షించారు. 

ఇంతల్లో భగవాన్ జయంతి వొచ్చింది. రాయిడి నాగేశ్వరరావు 

గారు, ఆయన | పిల్లలు కళాధర్, రవి, భార్య సా(మాజ్యం, మేరికపూడి 

కనకమ్మగారు వొచ్చారు. జయంతికి .చిన్నారావుగారు, సత్యవతికూడా 
వచ్చారు. ఇంకా చాలామంది వొచ్చారు. 

షా తమ గదిలో పాడుకుంటూ వుంటే. నాగేశరరావుగారు 

వొచ్చి హారోనియం తీసుకుని తాము పాడటం మొదలు పెట్టారు, 

ఇంక షౌ ఎక్కడికి పోయినా ఆమె. వెంట తల వొంచుకు నడవడం 

మొదలు పెట్టారు. షౌ తమ గదిలోకి వెళ్ళిపోతే ఆయన వెంట వెళ్ళే 

వారు. ఆమె “పడుకుంటే వొచ్చి సాష్టాంగ నమస్క్కారంచేసి. అట్లానే 

._ వుండిపోయే వారు. భోజనం మానేశారు. ఆయన భార్యా వాళ్ళకి "పం 

జరుగుతుందో నని ఆదుర్దా కలిగింది. షౌ బైటవరండాలో కూచున్నారు 

ఒకరోజు, ఆయన వొచ్చి అమే పాదాలను | పట్టుకుని తల ప్ వంచుకుని 

_ కూచున్నారు. వొచ్చిన ఆడవాళ్ళంతా షా చుట్టూ కూచున్నారు. 

“ఏమిటమ్మా ఇట్లా అయిపోయి నాడు నా అన్నారు. కనకమ్మ 

గారు. 

“ఫరవాలేదు, తగ్గిపోతుంది. ఆదుర్దా పడకండి” అన్నారు షా, 

“నాగేష్ మీరు అన్నం తీనండి.. అన్నం తినకండా ఇట్లా 

వుండకండి” అని చెప్పారు షౌ. వాళ్ళు (పయాణం అవుతోం పే గుడి " 
పూడి సత్యంగార్ని నాగేశ్వరఠావుగార్ని. కని పెట్టివుండి జా(గత గా 



£60 సొ రిస్ జీవితం. 

తీసుకు వెళ్ళమన్నారు షౌ.. అందరూ పయాణమై వెళ్ళిపోయారు. 
గుడిపూడి వెళ్ళాక ఆయన మామూలుగానే వుత్తరం రాశారు. సామా 

జ్యం కూడా ఆయన బాగయిపోయారని వుత రం రాశారు, 

మొట్టమొదట గుడిపూడిబ్బందంతో కలిసి జానకిరాం వొచ్చారు. 
ఆయన అసలెందుకు వొస్తున్నారో ఎవరికీ తెలిసేది కాదు. ఆయనతో 
వొచ్చినవారు షౌకి నమస్కరిస్తారు కనక వారికి భక్తి అని అనుకో 
వచ్చు కానీ జానకిరాంలో అవేమీ కనిపించేవి కావు. కానీ మెల్ల మెల్లగా. 

ఆయనలో ఎంత సాహిత్యాభిరుచి వుందో చలంగారు వాళ్ళకి తెలుస్తూ 
వొచ్చింది. ఎక్క డెక్కడి నించోచా చాలా మంచి పుస్త కాలు తెచ్చి. షా 

వాళ్ళకి చదవడానికి ఇచ్చేవారు. అట్లానే ఆయన సంగీతాఖిరుచి గురించి 
కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తూ వొచ్చింది. పెకి మాతం ఆయన అన్ని అభి 

రుచులున్న మనిషిలాగ కనపడేపాద్ కారు. రస హీన మెన ఆంధ 

దేశంలో. మారుమూల పల్లిటూళ్ళలో ఎంత సంస్కారం "దాగివుందో_ 

ఆర్. నాగేశ్వర రావుగారు, జానకిరాం లాంటివారిని చూచినప్పుడు 
రమణస్సానీ యలకి తెలిసింది. 

పోసాని సత్యంగారు ఆయన కుటుంబానికి రమణస్థాన్మీదఎంతో 

భక్తి. ఆయనది. ఎంత గొప్ప కంఠమో: ఆ కుటుంబం వారంతా 

రమణస్తాన్కి ఎంతరగ్గ రఠరయిపీ పొయ్యారో. 

ఆదెమ్మ, శీతారావమ్మ, (బహ్మయ్య, .నుబ్బారావు మొదలైన 
భకులు చాలా పేదవారు. కూలీనాలీ చేసుకుని బతికేవారు. ఏదోవిధంగా 
డబ్బు సంపాదించి ఈశ్వర దర్శనార్ధం. వొసూ వుంటారు. శీతారావ 
ముది మంచి కంఠం. తెలివెన అమ్మాయి. 

ఆదెమ్మకి ఎవరూ. శేరు. వుబ్బసం వ్యాధితో బాధపడుతో 
వుంటారు, ఈళ్వర విభూతితో ఆమెకి చాలావరకూ తగ్గింది. . ఇట్లాగే a 
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గుడిపూడిలో ఎందరు అనామకులు నిర్దనులు వున్నారో ! వారంతా 
రమణన్థ్ధాన్ భక్తులు. 

పద్య, "రత్న, విజయ, కో చెళ్వర రావు దామరపల్ని భకులు. 

వారంతా ఇప్పటికీ షాకి వుత రాలు రాస్తూ వుంటారు. 

1968 ఆగష్టు పది హేనుకి గుడిపూడివారు చాలామంది వొచ్చారు. 

వారిలో వెంకటప్పయ్యగారు ఒకరు. ఆయన తన భార్య. లఖ్మాయ 

మతో తమ్ముడి కొడుకు అరుజాచలేశ్వరరావుతో కలిసి వొచ్చారు. 
“వెంకటప్పయ్యగారికి మతి సరిగ్గా లేదని, వాళ్ళింట్లో. ఎమ్. ఆర్. 

నాగేశ్వరరావు, రాయిడి నాగేశ్వర రావు భగవాన్ జయంతిని జరిపిన 

ప్పుడు ఆయన మనస్సు కుదుటపడింద”ని లక్షాయమ్మగారు షాకి - 

చెప్పారు. ఆయన వొచ్చినప్పుడల్లా కాకా, కిట్లూలతో దాగుడుమూతలు, 

దొంగాటలు ఆడుకునే వారు. — 

ఆ దంపతు లిద్దరికీ ఈళ్చరుడిమీద. గట్టి విశ్వాసం కుదిరింది. 

వాళ్ళు తమ ఇంటికి ఈశ్వరనిలయ. మన్నే పరు పెట్టుకుని భజనలు, ' 

సఫాహాలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. వాటిని వరకూ. . చలం మహర్షికి 

వుత రాలు రాసేవారు. ఆ వుత్వ రాలు చదువుతూ వంపి జీసస్నామాన్ని 

ఒక్కాక్క చోట అపోస్తలు శేవిధంగా ఉపచారం చేశారో ఆవిధంగా 

ఆ రోజుల్లొ చేయించిన వుత్సవాల గురించి వాళ్ళు రాసిన వుత రాలలో 

అంత దీక్ష కనబడేది చలంగారికి. 

అంతకు ముందు రమణస్థాన్లో జరిగే వృత్సవాలకు అలంక 

రించే నిమిత్త ౦గా రకరకాల డిజై న్లు కత్తి రించిన రంగు కాగితాలు 

'ఎవరిచేతనో తయారు చేయించి తెచ్చేవారు వెంకటప్పయ్యగారు. ఒక 
సంవత్సరం దీపోత్సవానికి వొచ్చిన వెంకటప్పయ్యగారు ఇక్క డేవుండి 

పోయారు. రంగుకాగితాలు లేకపోతేనేం అనుకున్నారు అందరూ. కాసీ 
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కృష్ణారావుగారు “నేను కాగితాలు కతి రించేందుకు (పయత్నం 

: చేసాను” అని ముందుకి వొచ్చారు వుత్సాహంగా. షా అంగీకృతితో 

కృష్ణారావుగారు ఆ పని 'పారంభించారు. వెంకటప్పయ్యగారు కూడా . 

సరదాగా తానూ కత్తిరించడం ఆరంభించారు. ఆయన కతి రించిన 

కాగితాలు ఎంతందంగా వున్నాయో :! వాటిలో ఎంత నిపుణత, పని 

స్ జీవితం 

"తనం కనబడుతుందో ! ఆయన కాగితాల కతి రింపు పనితనానికి _ 

సత్తెనపల్లిలో బహుమానంవొస్తె అది ఈశ్వరుడికి. అర్చించు కున్నారు. 

పశీవారు ఆయనని కత్తి రింపు నేర్పమని "అడిగేవారు. కానీ ఆయన 

రమణస్టాన్ కి వెడితేనేగాని కత్తిరింపులు రావంటారు. పాడడం అం పే 

తెలియని. ఆయన భజన్లలో హారో్మనియంతో ఎంత చక్కగా పాడటం 

మొదలు పెట్టారో ! ఇచేకాకండా కెమెరా తీసుకుని ఫోటోలు తీయడం. 

మొదలు పెట్టారు. ఎంత బావున్నాయో ఆయన తీసిన ఫోటోలు. ఈ 

విధంగా ఆయనలో దాంకొన్న కళలస్నీ రమణస్టానానికి రాంగానే 

ఆయనలోంచి 'వెలికొచ్చాయి ఈశళ్వరాను గహం వలిన. 

కామేశ్వరి, _ఆళమవాసం అనుభవం పూరషిపు బౌద్యోగిక జీవి 

తంలోనికి పున పచేశాల గూర్చి ఆమె మాటల్లోనే విందాం. 

గోపి పిల్లల్ని మదర్ ఎంతో, పేమతో పాండిచ్చేరిలో చేర్చుకునే. 

సరికి ఒక బరువు తీరి మళ్ళీ రమణస్టాన్ చేరుకుని 1, 8 నెలలు 

'ఆడశమజీవితం గడిపాను. ఆ రోజుల్లో నిజంగా గొప్ప detach- 

ment, గొప్ప ఆనందం ధ్యానంలో వొచ్చేది. ఎన్నో గొప్ప కలలూ, 

instructions వొసూ వుండేవి కానీ పిల్ల లిద్దరికీ పాండిచ్చేరి ఆశ 

మంలో డబ్బివ్యకుండా చదువుకోవడం ఎందువల్లో కష్టంగా వుండేది. 

: ఆ విద్యాలయాధికారులు డబ్బిచ్చేవారికి, లేనివారికి తేడా చూపి స్తునట్లు 

“ఫీలయి నన్ను వుద్యోగంలో చేరమని, డబ్బు సంపాదించమని 
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request చేసేవారు. ఆప్పుడు ఈ మార్గం ఒకనాటితో పూరి, అయ్యేది 

కాదని, ఆ పసి. హృదయాల్ని బాధ పెట్టకూడ దని నాకు అనిపిం 

చింది. మళ్ళీ షౌ, శ్రీమాతల అనుమతితో, ఆశీరాదంతో మిలిటరీ 

సరీషనులో జాయి నయ్యాను. పిల్లల్ని చదువుకి పాండిచ్చేరిలోనే వుంచే 

శాను, 

ఈ లోకంలో ఏదన్నా విలువైనది నాకు వుంటి ఆది బాల 

మహాదేవి కరుణ, సౌరిస్ (పేదుల తరువాతే. ఎప్పుడూ అనుకుంటాను 

ఎన్నో జన్మల సుక్కతఫలంగా ఈ జన్మ లభించిందని, ఇటువంటి 

సద్దురువులు దొరికారని. ఈ జన్మని వృధా చేసుకుంటానేమో నన్న 

పరితాపం ఒక్కోసారి కలుగుతుంది. కానీ అమ్మ వుంది. షౌ వున్నా. 

రన్నదే ఆళ, వుపశమనం, బలం. నాకు తెలుసు ఇంకా ఎంతో దీర్చ 

మెన (పయాణం సాగాల్సి వుందని. అమ్మని అదే _పార్టిస్తూ వుం 

టాను. ఈ జీవితోత్సవంలో నిన్ను కలుసుకోనిమ్మని, ఆ భాగ్యం 
అలభ్యమెతే నీ దర్శనం పొందలేకపోయినా ననేవాంఛ నించి నన్ను 

తప్పించవొద్దని, ఆ విషాద బాధాఛాయల్ని నాలోనే మోసుకొనేలా. 
ఆశీర్వదించమని... ఈ బాధని, వాంఛని. మరపు శేశేశానాల పాలు 

చెయ్యవోద్దని. 
ఆ వేళ రమణస్తాన్ నించి వెడుతూవుం టే మనస్సు ఎంతో + బరు. 

వుగా వుంది. “నేను దూరం చేసుకుంటున్న నీ మధుర సాన్నిధ్యాన్ని. 

ఈ (పపంచ పరిపూర్ణత్వంలో అనుభవించ సయ” మని షాని మూగగా 

_పార్థించాను. - 

“సి కాలి దారం నా చేతుల్లోనే వుంది కామేళ్వరి. నువ్వు అన్ని 

జన్మల్లొనూ నన్నారాధించావు.. దిగులు పడకు. వెళ్ళిరా” అన్నారు షా. 

ఆమె అనునయ వాక్యాలే నాకు గొప్ప ఓదార్పు. గొప్ప (పామిన్. 
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లోకంలో నన్ను తెలిసిన న్నేహితులు అడుగుతారు, ఏమి 

చ్చారు సీ గురువు నీ కని. నా హృదయాన్ని విశ్వకవి పాడిన పాటలో 

చూశాను. అదేనా సమాధానం ఎవరికై నా. 

“నాకు తెలీని మి(తులకు నన్ను పరిచయం చేశావు 

నావికాని ఇళ్ళ ల్లో నాకు స్టానా న్నిచా వు 

= దూరాన్ని దగ్గర్ చేశావు 
_ పరడేశినినా హోదరు్డిగా మార్చావు” 

నా గురువు సాన్నిపాత్యంవ వొచ్చాక నాకు కష్టం అనేది లేకండా 
పోయింది. (పకృతి సహజంగా ఎ కష్టనుఖాలు. వొచ్చినా ఆవి 2౧౬- 

lyse చేసి చూసుకుంటే రాయామా(తంగా కూడా నాలో దుఃఖం 

వుండదు. 

కాశ్మీరం నించి కన్యాకుమారి దాకా ఎంతో మంది మహో 

త్కుల్ని దర్శించాను. ఎందరో నామీద అమృతమయమెన _పేమని 

వర్షించారు. ఎందరో నన్ను కన్నబిడ్డ కన్నా ఆప్యాయంగా దగ్గరకి 

తీసుకున్నారు. అయినా కర నన్ను వెన్నాడుతూ నే వుందని ఎంతో 

దుఃఖ పడేదాన్ని షౌ ఒడిలో వాలి. 
“నువ్వలా అనుకోవడంవల్ల నా కింకా సన్నిహి తురాలివి. 

బాధాదగ్గమైన హృదయమే. నా నివాస 0” అనేవారు షా. ఒక్కోసారి 

హైందవ వేదాంతంలో గురువు స్థానం గురీంచి చెప్పేవారు. “కామె 

శ్వరి, ఈ లోకంలో అన్ని వేమలకన్నా తల్లి పేమ గొప్పడే కానీ 
తల్లి ఒక జన్మే తల్లి, గురువంటే జన్మజన్మల తల్లి, తన శిష్యుడి 

కోసం తాను ముకుడె డె నా, జ్ఞానియైనా గురువు జన్మ 'తీసుకుని వెలుగు 

“లోకి నడిపించేందుకు చెయ్యం దిసారు” ఆన్నారోసారి షా, అలాగే 

అమ్మలేని. నాకు బాలామహాదేవి, షౌ సర్వస్వం అయినారు. ఇద్దరు 

తల్లుల ముద్దుబిడ్డ నని ఎప్పుడూ సంతోషపడుతూ వుంటాను. 
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కళ్ళముందు నా విశ్వకవి మాటలు వెలుగునీడలు కలబోసినట్టు 

ఎప్పుడూ కదిలిపోతూ వుంటాయి- 

“Inthe endless sea shore of life Children meet 

play and depart'' ఈ ఆటల్లో నేను వున్నాను, పడుతూ లేస్తూ, 

కానీ (పతిక్షణం తం(డీ ఆ(గహించిన రోజున, తల్లి కన్నీటి చూపు 

వంటి షౌ అన్నుగహ మేఘం నన్ను నాజీవితాన్ని నిరంతరజాగృతిలో 

నిలుపుతుం దన్న చే నావిశ్వాసం. అదే నా ఊపిరి. నాలో జీవచై న్యం 

ఉన్నదల్లా ఒక టి కోరిక, ముసలితనం ముంగిట్లో అడుగు పెట్టకముందే 

ఆడుతూ పాడుతూ వున్నప్పుడే నాలోని జీవన చైతన్యం విశ్వాంత . 

రాళంలో విలీన మై పోవాలని. అది హౌ దయవల్లనే సాధ్యం." 

అమ్మ పకపకతో కలిసి మళ్ళీ అరుణాచలం వొచ్చేసింది. 

అమ్మకి అంత కితం mild heart attack వొచ్చిది. డాక్టర్ _పయా 

అం చేస్తే ఫరవా లేదన్నారు గనుక ఆమె పకపకా వాళ్ళతో వె 'వెడతా' 

నం టే "పంపించారు. 

ఇప్పుడు అమ్మ ఇక్కడే వుంటానంది. అందరూ ఎంతో 

సంతోషించారు. అమ్మ తనకి తోచడానికి కాకా, కిట్టూలకి చదువు 

చెప్పేది. అమ్మ వాళ్ళఆల్లరి భరించలేక వాళ్ళని కొడుతోం కే కొట్ట 

కండా చదువు చెప్పమన్నారు షా. “అయితే నేను వీళ్ళకి చదువు చెప్ప 

లేను” అన్నది అమ్మ. రమణ స్థానీయులతో అమ్మ ఫికార క్రి 

వొచ్చేది.. కానీ ఆమెలో restlessness బయల్రేరింది, పూర్ణంలాగ 

మతి భమణం మళ్ళీ మొదలయింది. 

అప్పట్లో నే కాకా, జగదీష్ కలిసి వంటలు వొండేవారు. వాళ్ళ. 

వంటలు ౪ కమాలొగా చేసేవారు. వంటమధ్యలో కాకాకి తిక్కుచొచ్చేది. 

* కమాల్ . తమాషా 
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ఉన్నపకాన సరుకులన్నీ పారబోసేది. జగదీష్ని గోలగోల చేసి పెనేది. 

“కాకమ్మా! ఎన్నమ్మా ఇది?" అని ఆయన గోల పెడుతున్నా లక్ష్య 

పెట్టకుండా వంటింటిని గందరగోళంగా చేసి సిపె'కది కాకా. పం 

ఆదంతా ఆయన మళ్ళీ సర్దుకుని వొచ్చివారు. 

మి(శ్రీకి జగదీష్ అంటే ఎంతో_పేమ. ఆరోజుల్లో జగదీష్ 

ఇక్క-డే వుండేవారు. ఇంక వాళ్ళిద్దరి ఆట చూడాల్సిందే. ఎంతందంగా 

వుండేదో! ఇంక ఆయనని ఇంటికి 'వెళ్ళనిచ్చేది కాదు. ఒక్కాక్క-నారి 

ఇక్క-డే వుండిపోయేవా రాయన. అందరూ షికారుకి వెళ్ళినప్పుడు 

షికారుమధ్యలో అందరిచేత పాటలు పొడిం చేది మి(్రీ. అందరూ 

పాడేవారు. - జగదీష్ కూడా పాడేవారు. 

mer 
ఒకరోజు షా తమ గదిలోనించి బైటికి వొచ్చి వాకిట్లో కూచు 

న్నారు. చలంగా రామె దగ్గరకి వొచ్చి “షౌ నా దగ్గరకి ఇద్దరు కుట్టి 

వాళ్ళు వొచ్చి వెళ్ళారు. ఒక మొగపిల్ల వాడ్ని మీరు పెంచుకుంటారా ?' 

అని అడిగారు. వాళ్ళు తిరిగి వొసారుట. వాళ్ళకి. ఏమని సమాధానం 

చెప్పను ఇ అని అడిగారు. 

షా “అందరికీ ఇష్టమెతే తప్పకండా. తీసుకుందాం” అని... 

అందర్నీ పి పిలిచి అడిగారు. నర కి “ఓ నాకు తప్పకుండా తీనుకోవా 

లని వుంది” అన్నది. చిత Er పిల్ల వాడు అందంగా వుంకే నా 

క్రిష్టమె. అందంగా లేకపోతే మాతం నే నిష్ట పడను” అన్నది. 

అప్పుడు షా హారో్కోనియం మీద పాడుకుంటున్నారు. ఆ పిల్ల 

వాడిని ఎత్తుకుని నర్తకి లోపలికి తీనుకుని వొచ్చింది. ఆ పిల్లవాడ్ని . 

నర కి దగ్గరనించి తీసుకుని. 'షౌ ఎత్తు కున్నారు. వాడు వొచ్చేలోగా 

అమ్మ వాడికోసం ఒక అందమైన. టోపీ కుష్టేసింది. ఆ క్యురవాళ్ళ 
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పాలసీసాకూడా తీసుకుని వొచ్చారు. షౌ ఆ పాపడికి పాలు పట్టిన్తు 
న్నారు. చితని సీతమ్మ షొ చేతులకి అప్పగించి వెళ్ళినప్పుడూ అమ్మ 

చ్మితని షా చేతుల్లోంచి తీసుకుంది. సరిగ్గా ఈ అబ్బాయిని ఆవిధం 

గానే షొ చేతుల్లోంచి అమ్మ తీనుకుంది. ఆరోజు రాతి ఆ పిల్రవాడ్ని 

నర్శకి తన పక్కలో పడుకో జెట్టుకుంది. 
మరుసటిరోజు ఆ ఇద్దరు కుజ్బవాళ్ళా వొచ్చారు. వాళ్ళల్లో 

హనుమంతు అంతక్రితం రమజాన్ కి వొచ్చారు, వాళ్ళిద్దరూ ఆ 

బేబీని ముద్దు పెట్టుకుని వాళ్ళ వూరు వెళ్ళిపోయారు, 

మూడు రోజుల తర్వాత మిశ్ర్రీ తన వీరమీద వుమ్మి వేసిందని 

కోపం తెచ్చుకుంది అమ్మ. ఆవేళ షాకి యాసిడిటీ. తమ గదిలో పడు 

కున్నారు. “చిన్నపిల్ల చేసిందానికి ఎందుకు కోపం తెచ్చుకుంటావు 2” 

అన్నారు షా తమ గదిలోకి వూరు వెడతానని చెప్పి వెళ్ళేందుకు 

అమ్మ వొచ్చినప్పుడు. | 

రమణస్థానీయు లంతా అమ్మని. కల్లు విడిచి పోవద్దని ఏంతో 

బతిమాలేరు. న్స ఆరోగ్యం సరిగాలేదు. అందులో heart attack, 

చచ్చింది. వొద్ద, పోవొర్లు అని ఎవరెంత చెప్పినా, ఎంత బతిమా 

_లినా అమ్మ ఒప్పుకో లేదు. “ఎప్పుడూ ఇట్టా చెయ్యనని అమ్మమ్మకి 
చెప్పమ్మా !” అని చిత, నర,కి మిశ్రీకి ఎంత చెప్పినా మిశ్రీ. 

చెప్పనుగాక చెప్పనని మొండికెత్తింది. అమ్మ ఎవరెంత చెప్పినా విన 
లేదు. ఒకసారి అమ్మ మనస్సు తిరిగిందో మళ్ళీ మారదు. సరాసరి 
మ(దాసు వెళ్ళిపోయింది. మృదానులో పకపకా వాళ్ళు అమ్మని. 
తమతో వుండిపొమ్మని బతిమాలారు. కానీ అమ్మ వినకండా కాకి 

నాడ వెళ్ళిపోయింది. అమ్మ కాకినాడలో మేడమీద వుండేది. చీటికి 

మాటికి మేడ ఎక్కి. దిగాల్సి వొన్తుంది. 541౧ అయిపోయి మళ్ళీ. 
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అమ్మకి heart complaint తిరగచెడుతుం చని చలంగారు గొడవ 

పడ్డారు, కానీ ఎవరుమ్మాతం ఏం చేయగలరు ? 

తంబీ సంగతంతా నర కే చూసుకుంటోంది. వాడు వచ్చినప్పటి 

నించీ నర కి చేతుల్లోనే పెరిగాడు. రా|తిళ్ళు వాడు ఆకలి వేసి ఏడిస్తే 

చలంగారికి ఎక్కడ డ నిదాభంగమె లేసారో నని నర్శకి వాడిని తీసుకు 
వొచ్చి షా చేతికిచ్చి. పాలు కలిపే మళ్ళీ తాను తీసుకునేది. గర్భం 

లేకండా, కష్టపడి కనకండా, నవమాసాల మోత, నడుంకట్లు లేకండా, 
నర్శ కిని. అమ్మ అని పిలవడానికే ఈ లోకాలకి దిగివొచ్చా డనిపి 
నుంది ఈ పిల్లవాడిని చూస్తే . 

షౌ ఆ పిల్లవాడికి రమణ పసాద్ అని పేరు పెట్టారు. వాడీ 
జాతకం చూసిన “కృష్ణయ్యగారు వాడిపేరు 'కి_ మొదటి అక్షరంగా' 

_వుండా లన్నారు. దాంతో కళ్యాణ్ అని ముందు చేర్చారు. వాడి ముద్దు 

"పేరు తంవీ. అప్పట్లో రమణస్థానీయు లంతా వారం వారం గుడికి 

వెళ్ళేవారు. ఆవిధంగానే. తంఖీని. వెంటబెట్టుకుని అందరూ గుడికి 

వెళ్ళారు. 

_తంవీని: ఆం|ధదేశంనించి, 300 మెళ్ళ ౧ దూరంనించి _పయా 

ణం చేయించి తీనుకువచ్చారా యువకులు. (ఆ బిడ్డ విడ వయస్సు తొమ్మిది 

రోజులు). ఆం(ధదేళ మంతా గొప్ప వానలు పడుతున్న రోజుల్లో 

_ఆక్కడినించి వాళ్ళు ఆ పిల్చవాడ్ని అరుణాచలం ఎలా తీసుకుని వొ 

చ్చారో ఆశ్చర్యమే? 

_ గుడికి వెళ్ళి తిరిగి వొచ్చేసరికి తంబీకి విరోచనాలు పట్టుకు 
న్నాయి. అవి తగ్గిన తరువాత గిర్విపదక్షిణం పెట్టుకున్నారు రమణ 

స్టానీయులు. 
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గిరిపదక్షిణం మధ్యదోవలో నే తంచీక మళ్ళీ విరోచనాలు పట్టు 
కున్నాయి. ఇంటికి వొచ్చిన తరువాత నర కి ముందులు చేసింది. 

అయినా గౌనీ తంవీకి నయం కాలేదు. కార్తీ, కదీపానికి వొచ్చిన నాగే 

శరర రావుగా రిక్కు_డే వున్నారు. అప్పుడు సత్యం ఆనే అబ్బాయి. 

రమణస్టాన్లో వున్నారు, 

బక సాయం(తం సత్యం షాగారిని, చలంగార్ని చూడటానికి. 

వొచ్చి, చూచాక “నేను వెళాను” అన్నారు, వెళ్ళి పోయారు, ఇంత 

ట్ల్కి కృష్ణా రావుగారు వొచ్చారు. అప్పుడు షొ “చూడండి, ఆ 

అబ్బాయి వాలకం చూస్తే చాలా బాధలో వున్నట్టున్నాడు. మీరు వెళ్ళి 

అతన్ని పిలుచుకు రండి” అని సంపించారు, కృష్ణారా వ్పగారు అతన్ని 

ఇంట్లోకి తీసుకు వొచ్చారు. నిజమే, అతని మొహంచూ సై బాగాలేడు. . 

ఆప్షమండి, ఏమైనా కష్టాల్లొ వున్నారా?” అని అడిగారు. షా. “అ( 

ఏం లేదండి” అన్నారు సత్యం. అప్పుడు షా “మీరు కొన్నాళ్ళికుడ 

వుండరాదా ? ఇక్కడ వుండడం మీ కిష్ట మేనా ?” అన్నారు. “వుంటా” 

నన్నారు నత్యం, 

తంవీ, సత్యం ఆ ప్తమ్మిశు లై పోయారు. సత్యానికి చలంగా 

రంహే తిరుగులేని _పేమ. సత్యం చలంగారికి నమ్మినబంటు, న ్రకికి. 
కుడిభుజం. ఆయన పెద్ద ఆ స్తిగల కుటుంబంనించి వొచ్చారు, ఒక్కడే 

కొడుకు, ఇంట్లో తగపుపడి వ వొచ్చారట, గారాబంగా పెరిగిన బిడ్డ, 

అందుకనే న ర్తి ఎదయినా కొంచెం extra గా ఆ స్టై పెట్టి అతనికి 

భోజనంలో వేసేది. అతనికి భోజనం. సయించదని, అతి ఆచూకి 

వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలిసి అతని తాలూకు మనుషులు వొచ్చారు, ఎందరో 

ఇక్కడ రక్షణార్జులుగా వొచ్చినవారి తాలూకు మనుషులు వ వొచ్చేవారు. 

వాళ్ళు (పవ ర్తి రించే తీరు చాలా భరించలేని తీరులో వుండేది, కానీ 
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వీశ్ళెంత సౌమ్యంగా మాటలాడారో! చెగా వారికి చలంగారిమీద ఎంతో 

భ్ క్తి, ఆతరువాత ఆయన తల్లి కూడా వొచ్చింది. ఆయన వారందరితో 

రాను పొమ్మని చెప్పారు, “ఆ విధంగా కొన్నేళ్ళు రమణస్టాన్లోనే 
వుండిపోయారు. ఏ విపయ మైనాన ఇది కాదు, అది కాదు అనకుండా 

ఎంతో శ్రద్దగా పనిచేసే 

ఒకసారి భగవాన్కి పువ్వులు లేవు. తోటలో ఒక్క పువ్వు, 

కూడా పూయళేదు. అమాంతం గోడదూకి పక్కింట్లో వున్న ఒక 
చెట్టెక్కి పూలు కోసుకుని వొచ్చారు సత్యం. "పక్కి ట్లో కెందుకండీ. 

'దూశేరు ? ఆవిధంగా దూక వొచ్చా?” అన్నారు షం “భగవాన్ కి 

పువ్వులు లేవండి” అన్నారు సత్యం. “పువ్వులు ' లేకపోతే పక్క 

దొడ్లోకి దూకమన్నారా ?” అని అడిగారు షా. “భగవాన్ కి పువ్వులు. 

లేకపోతే ఎట్టాగండి 2 అన్నారు సత్యం. 

“అట్లా వెళ్ళకూడదు” అని అయనకి నచ్చజెప్పారు షౌ 

ఒకసారి ఎవరో వొచ్చి షౌమీద కీడుతలచి మాట్లాడారు. సత్యం 

_ అమాంతం ఆ మాటలాడినవారు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు వెళ్ళి వారి 

పీక నొక్కారు. ఆ సంగతి షాకి తెలిసి “ఏం సత్యం ఎప్పుడూ అట్లా 
control తప్పకండి” అని హెచ్చరించారు, ఈశష్షిరాను గహంవలన 

 అవతలవారు ఆ సంఘటనని చాలా కాంతంగా తీనుకోవడంవలన ఆది 

అణీగిపోయింది. 

ఇంట్లో ఎవరికన్నా దీమకుట్టినంత బాధ _ ఇతరులవల కలిగితే 
చాలు సత్యం భరించలేరు. - చాలా “సంవత్సరాలు రమణస్థానీ యలుగా 

వుండిపోయారు. ష _పలోభాల్లో పడకండా నిలిచినవారు బసవరాజుగారి 

తరువాత సత్యం ఒకరే. ఆయన దృష్టి సూటి అయినది. చెడ్డయినా 

మంచై సా దానికి. అడ్డం లేదు. ఇంకొకవై ప్పకి తీరగదా దృష్టి. 'అందు 
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వల్లనే సత్యం ఎందులోకి దిగుతారో ననే భయం రమణస్థానీయులకి. . 
ముఖ్యం నర్శకికి వుండేది. కొంత అనారోగ్యంతో బాధపడేవా 

రాయన. కొన్నాళ్ళకి ఆయనకి “ఈవిధంగా ఇక్క_డ వుండడం వలన 

ఏ మొనుంది ?* అనే (పశ్న వొచ్చింది. 1971 నించి ఆయనలో చల 

నం కలిగింది. అది ఇటువంటి ఆ(శ్రమవాతావరణంలో తప్పదు. 

ఇంక చక్కగా ఇంటికి వెడతానని చెప్పి హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళి 

సోయారు. ఎన్ని జన్మల పుణ్య మోగానీ చలాని కీయనే కొన్నేళ్ళు 

కళ్ళూ, కాళ్ళూ, కలం అయిపోయారు. 

రమణ,పనాద్ (తంధీ) ః కి గిరి పదక్షీణం చెసిన మర్నాటి 

రాతికి విరోచనాలు, వాంతులు ఎక్కువై పోయాయి. పరిస్థితి విషమిం 

చింది. రమణస్టాన్ కి డాక్టర్ని పిలవాలం పే చాలా దూరం. ఏ డాక్టర్ని 

పిలిచినా రా|తిళ్ళ ఎవరు. వొనారు ? చలంగారు తంవీని అన 

పంపితీనే మంచి దన్నారు. సత్యంచేత రాజ్యలక్ష్మీ అనే చిల్ల న్ స్పై 

లిష్టుకి కబురుసంపారు. ఆమె పిల్ల వాడ్ని తమ ఇంటికి తీసుకుని రపు 

న్నారు. అప్పుడు వర్షం పడుతోంది గాలి వుధృతంగా వీస్తోంది. 

నరకి చలంగారికి ఏమయినా అవసరం అయితే. చూడడానికి 

వారిదగ్గరే ఇ పుండాలి. అందువలన కృష్ణారావు, సత్యం పిల్లవాడిని 

తీసుకు వెళ్ళడానికి బండి ఎక్కారు. జయంతికి వ్ వొచ్చిన రాయిడి నాగే 

శ్వరరావుగారుకూడా వాళ్ళవెంట వెళ్ళారు. నర్వకి తంవీ తొట్టి, ఆతని 

బట్టలూ అన్నీ బయట పడేసోంది, అప్పుడు “్పందుకు నర క్ర అవన్నీ 

బైట పెడుతున్నావు. తంబీ మళీ వొసాడుగా ?” అన్నారు షా. 

“ఇంకేం వొసాడు?” ఆంది నర్త క్రీ గద్గదకంఠంతో. 

“కాదు, నర కీ అవన్నీ అలా "వుంచెయ్యి” అని చెప్పి ఆ 

సామానంతా లోపల పెట్టించారు షా. 



రీస్ జీవితం 

షా రాతంతా తంబీ మీదనే దృష్టి పెట్టి వుంచారు. ని(ద 
పోలేదు. పొద్దునే న్న కృష్ణారావు గారు వొచ్చారు. “ఏ మెండి?' అని అడి 

గారు షౌ. రాజ్యలవ్ష్ష్మీ తంవీని గవర్నమెంట్ ఆన్న! తికి తీనుకు వెళ్ళ 

మన్న దట. వాళ్ళు ఆట్లాగే తీసుకుని వెళ్ళారు. ఆ ఆస్స్మతి నర్చులు 

ఎంత యమన్దన్సి శేనైనా డాక్టరు సర్టిఫికెట్ లేకండా చేర్చుకోం” 

అన్నారుట, ఆ గాలి వానలో రావు బతుకుల నడుమ కొట్టుమిట్టాడే ప పసి 

గుడ్డుని వంట బెట్టుకుని సా సారంగపాణిని పీలుచుకుని ఆయనతో డాక్టరు 

గారింటికి వెళ్ళారట వాళ్ళు. ఆ డాక్షరు సారంగ పాణికి తెలిసినవారు 

కావడాన పి ల వాడిని పరీక్షించి admit చేసుకోమని చీటీరాసి ఇచ్చారు. 

వాళ్ళు పిల్లవాడిని ఆసన్న తికి తీసుకుని వెళ్ళారు. ఆస్పతిలో తంవీని 

“admit చే చేసుకుని వార్ష ర్దలో కాకండా వరండాలో పెట్టారు. ఎడ తెరపిలేని 

వాన, చలి, తంబీకి అదేపనిగా డోకులు, విరోచనాలు అవుతూనే 

వున్నాయి. తెల్లవార్డు నాగేళ్వరరావుగారు “అరుణాచలళివి పాడుతూ. 

వుంటే వాళ్ళు ముగ్గురూ రాతంతా జాగరణం చేళారుట. వాడిని కలరా 

= వార్డుకి తీనుకు హోమ శ్రన్నారని ఆస స్ప తివాళ్ళు చెప్పారని చెప్పడానికి 

వొచ్చారు కృష్టారావుగారు. అప్పుడు నర్తకి తంబిని డాక్టర్ రాజ్య 

లక్ష దగ్గరకి తీసుకు వెళ్ళి ౦ది. "ఆమె తంబిని తమ 'ఆన్న్యతిలో | 

join చేసుకున్నారు. నర క్రి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసివొస్తూ వుండేడి. 

శృష్టారానగారు. నత్యాం తంబీదగ్గర వంతులు (వకారంగా వుండే 

వారు. నాగేళ్వరరావుగారికి అకృట్లో ఒక కొడుకు పుట్టాడు. ఆ పిల్ల 

వాడు జబ్బుగా వున్నాగాని వొదిలేసి ఆయన అరుణాచలం వొచ్చేశారు. 

నాగేళ్వరరావుగా రావిధంగా" సొంతకొడుకుని వొదిలి పెట్టి ఈ వూరు 

వొచ్చి ఈ పిల్లవాడి కోసం రా తంతా డొగరణం చేస్తూ "సేవచేయడం 

ఆళ్చ్ళర్యం ఆనిపించింది అందరికి. తంబి బతుకుతాడని డాక్టర్ కి 



అరుణాచలం 573 

ఏమా(తమూ ఆశలేదు. నాలుగో రోజు తంనికి ఈశ్వ్చ్వరకటాకెన నయ 

మెంది. నర కిని, తంబిని స్వయంగా కారులో ఇంటి దగ్గర దింపి 

వెళ్ళింది డాక్టర్, 

మాధవి కొడుకు తరువాత ఈ పిల్లవాడిలో నే (పత్యేకత 

చూశారు షౌ. అంత చిన్నవాడు నర కిని అప్పుడే అమ్మగా ఏరుకు 

న్నాడు. వాడికి అందరూ నర కి తరువాతే. ఆ రోజుల పిల్లవాడికి 

ఎవరి దగ్గరికై నా రావాలనిపి నే సె కాళ్ళూ చేతులూ ఆడించి, వాళ్ళ ఒడి 

లోకి వెళ్ళీ తృపి. త్రీరేదాకా కా సేప్ప వుండేవాడు, 

పాలసీసా రబ్బరుపీక వాసనకి పాలు తాగేవాడు కాదు. అందు 

కని నిిదసమయంలో పాలు పాటది నర కి, సత్యం (పతిరోజూ 

ఒకామె నించి పాలు పిండించి తీసుకునివొచ్చేవారు. కొన్నాళ్ళకి తంబి 

ఆ పాలు తాగడానికి నిరాకరించాడు. దాంతో అమూల్ పిండిపాలు 

పోయడం ఆరంభించింది నర కి. నర కి ఎప్పుడైనా సినిమాకి వెడితే 

తంబిని కృష్ణారావుగారికి, సత్యానికి అప్పజెప్పి బయలుదేరేది. నర్శకి 
గుమ్మందాటిందో లేదో నిదపోతున్న వాడు కాసా కెవ్వుమని "కేక 
వేస్తూ లేచేవాడు. సత్యం, కృష్ణారావుగార్హ పనయ్యేది. వాళ్ళు పాలు 

పడుతోంటే ఆ పాలన్నిటినీ వృమ్మేే స వాడు, అప్పుడు షూ తమ గది 

లోనించి వొచ్చి వాడికి పాలు పట్టి నిద పుచ్చేవారు. అంత సేపూ ఎత్తు 

క్కూచుంకే వూరుకునే వాడు. తొట్టిలో పడుకో బెడితే శేచేవాడు. 

కృష్ణారావుగారు షౌ ఆవిధంగా పిల్లవాడ్ని ఎత్తుకు కూచోవడం చూడ 
లేక ఆమె ఎక్కడ 94410 అయి జబ్బు పడతారో నని సత్యంని 

నర్త కికోసం సినిమాహాలుకి పంపించే వారు. అప్పుడు నర కి సగం 

సినిమాలోనే తిరిగి వొచ్చేసేది. తంబిని గిరి పదక్షిణాలు తీసుకువెడితే 

విరోచసాలు పట్టుకునేవి. దాంతో షొ గిర్బిపద క్షీణాలక్షి వెళ్ళడం మాను 

కున్నారు. 



గ న్ జీవితం 

మొదట్లో ఇ ంట్లో అందరూ ఒకకట్టుగా వుండి షా మీదికి విరు 

చుకు పడేవారు కానీ రానురాను షా అందరికీ మంచివా రె పోయారు. 

తక్కిన వాళ్ళల్లో మునుపటి ఐకకరతమా(తం చెదిరి పోయింది. 

ఒకరోజు భజన మొదలు పెడుతూ వుండగా రాజయ్యుర్ వెంట 

ఒక అమ్మాయి వొచ్చింది. ఆ అమ్మాయికి పదిహేను పదహో  రేళ్ళు 

వుంటాయి. నామావళి జరుగుతున్నంత సేపు ఆ అమ్మాయి మాట్లాడ 

లేదు. నామావళి పూర ,యినాక, భజనకి వొచ్చినవారిని పాడమనేవారు. 
చలం. ఆవిధంగానే ఆ అమ్మాయిని పాడమని అడిగారు. ఆ ఆమా యి 

కంఠం ఎతి పాడింది. ఎంత బలమైన కంఠస్వరమో : పాట ఎంత 

బావుందో £ 

అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తనకి ఏదో జబ్బు చేసి మాటపోయిం 

దని, కొద్దిరోజుల తరువాత తనని రమణాశ్రమం త్రీసుకువెడితే మాట 
వొనుందని తన తం(డికి కల వొచ్చిందని చెప్పింది. అందుకని ఆ 

తండి అ ఆమ్మాయిని వెంటబెట్టుకుని అరుణాచలం తీనుకుని 

వొచ్చారు. రమణస్థాన్ భజనలో పాడమనంగానే ఆమెకి కంఠం మళ్ళీ 

వొచ్చింది. కంఠం ఎత్తి మరీ పాడింది. దాంతో మాట్లాడడం మొదలు 

పెట్టింది. ఆ తరుదాత వాళ్ళవూరు వెళ్లి పోయింది. అప్పటినించీ. ఆ 

అమ్మాయి అరుణాచలం తరచు వ్ వొచ్చి ) వెళ్ళేది. తంవీకి ఆ అమ్మా 

యంపే చాలా ఇష్టం. ఆ అమ్మాయిని రమ్మని వుత రాలు రాయించే 

వాడు, రమ్మ నగానే ఆ అమ్మాయి వెంటనే వొచ్చేసేది. ఆ అమ్మాయి 

పేరు రజని. రజని పాటలు పాడేది, పాటలు కట్టి మరీ పాడేది.. 

18 దీపోత్సవానికి ' రజని రమజణస్థానీయులతో పల్లాకుత్తులో 

వున్న వినాయక గుడికి వొచ్చింది. అక్కడికి (శ్రీ రమణస్థాన్ యులు 

వెళ్ళి పూజలు చేసేవారు. 



ఆఅఆరుణొాచల౦ . ఫ్ట్ఫ 

ఆ దీపానికి వినాయక గుడిలోనే పూజా భజన పెట్టుకున్నారు. 
గుడిపూడి భ కకోటికో గుడి ఆవరణ నిండిపోయింది. గుడిలో అందరూ 

కిక్కిరిసి కూచున్నారు. కొండమీద దీపం వెలిగించగానే రమణస్తాన్ 

యులు గుడిముందు. ఆవునేతితో. దీపం వెలిగించారు. దీపం వెలిగించిన 

వెంటనే రజని ఆప్పటి కప్పుడు పాట కెసి పాడింది... ఆ పాట 

పాడాక ఆ అమ్మాయి ఒళ్ళు తెలీని స్థితిలో వొచ్చి షా పాదాలమీద 

పడింది. ఆ అమ్మాయి వొళ్ళంతా చల్లబడిపోయి వ వొణికి పోతోంది, 

క్రొద్దిసే టికి తేరుకుంది, అప్పటినుంచి ఈశ్వరగన్నిధికి వొచ్చి వెడు 

జః వుంది. 

32 

జయంతి ఆ సంవత్సరం చాలా బొగా జరిపించారు. జయంతి 

నాడు భోజనాలు చేస్తూవుండగా కృష్ణ వూరు నించి వొచ్చింది, అందరూ 

సంతోషంకో “కృష్ణవొచ్చింది” అని అరిచా 

రెండురోజుల తరువాత బెజివొడనించి ఎ రాజ్యం “టెలి గాన్ 

ఇచ్చింది... “పిన్నిని ఆన్పతిలో జొయిన్ చేశాం”. అని, చిన్నప్పుడు 

నొయ్యి దగ్గర నర్నుగా పనిచేసిన దూరపు బంధువు రాజ్యం. ఇప్పుడు 

బెజవాడ గవర్నమెంటు హో హాస్పిటల్లో నర్సు, 

రమణస్థానీయులకి ఆమ్మ కాకినాడనించి బెజవాడ వెళ్ళినట్టుగా. 

కూడా తెలియదు. ఇంకా ఆమెని చూసుకోవడానికి ఎవరు వెళ్లే టట్లని 

పళ్న వొచ్చింది. షౌ ఏమీ మాటాడలేదు, “నేను వెళ్ళి అమ్మని 

చూసి వొసాను. ఏం విశేషమో కనుక్కుని ఏదన్నా సహాయం చేయాల్సి 
వొ "సె చేసాను” అంది న ర్తి. కానీ త్రంవీని ఎవరు చూసుకుంటారు? 

అందుకని. నర్తకి కృష్ణని ఒకవారం రోజులు తంబీని చూసుకునేందుతు 



576 సౌరిస్ జీవితం 

వుండమంది. తంబి అంతకి మునుప్ప పాలు కొంచెం చల్లారినా న ర్హ 
కితో పేచీ పెట్టేవాడు. కాని కృష్ణదగ్గర ఏపేదీ లేకుండా పాలు తాగే 

వాడు. 
నర్తకి తిరిగి వొచ్చేసింది. నర్తకి వెళ్ళినప్పుడు రాజ్యం “నాకు 

duty వుంది కద, అందుకని పిన్నిని ను ద్వే దగ్గరుండి చూనుకో. 
నే నామెని చూనుకో లేను” అని చెప్పిందట న ర్రకితో. 

ఆ రోజుల్లో న ర్రకి తననించి వెళ్ళిపోతే సహించేవారు కాదు 

చలంగారు. చలంగారు "న ర్తకి లేకుండా వుండలేరు. న ర్రకీ చలంగారికి 

దూరంగా. వుండ లేదనిపిస్తుంది. ఆ విచ్నిత బాంధవ్యాన్ని ఎవరూ 

అర్దం చేసుకోలేరు. వా రావిధంగా మూడు దశాబ్దాల నించి కలిసి 

జీవిస్తున్నారు. ఇద్దరి అభి పాయాలూ ఒకటి. ఇద్దరి ఆశయాలూ... 

ఒకే, వారిలో ఐక్యత ఎటువంటి దంటే నిస్సందేప కాంగా న రకి 

 చలంలో ఒక భాగం, అందువల్లనే చలంగార్ని బాధ పెట్టడం న ర్రకికి 

' ఇష్టంలేదు. ఆ విధంగానే చలం గారికి న ర్రకిని బాధక పెట్టడం ఇష్టం 

లేదు. కానీ ఆయనకి న ర్రకిమీద (పేమ ఎంత బల మైనదం పే గడియేని 

ఆమె వియోగాన్ని. నహించలేరు. “నాన్నకి చూపు మందగించాకే 
నర్తకి మీద పట్టు అధికమయ్యింది. ఇంకో డై వర్షన్ లేక” అంటారు షౌ... 

అందువల్లనే అమ్మని ఎవరికన్నా. _ అప్పజెప్పా లనుకుంది 

న రకి. వొయ్యిదగ్గర పనిచేసిన మంతసానులను పిలిచి చూసింది' 

“మీ రేమయినా చూసుకుంటారా” అని అడిగింది. వాళ్ళెవరూ ముందుకు 

రాలేదు. అప్పుడు న ర్రకి, దగ్గరుండి చూనుకోవడానికి' వాళ్ళన్నయ్య 

గారి కూతురు మళ్రికని పెట్టి, రాజ్యానికే కొంతడబ్బు ఇచ్చి అమ్మకి 

attack వున్నన్ని రోజులు “నువ్వే ఎలాగో ఓలాగు చూనుకో, ఆ తరు 

వాత మేము వొచ్చి శీనుకుపోతాం అని రాజ్యానికి చెప్పి వొచ్చేసింది. 



[7] ఆరుణాచలం౦ ర్ 

చలంగారికి 'పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వొచ్చినప్పటినించీ సూర్య 

సో (తాన్ని చదివేవారు. ఆ సో, కాన్ని పద్మనాభస్వామిగారు పంపిం. 
చారు, 

“త్వం మాతా త్యం శరణం 

త్యం దాతా తిం ధనం. 
_ త్యమాచార్యః త్వం (తాతా 

త్వం హరా విపదాం ఆర్క గ్రావసీద మమ " 

ఇత్యాదిగా ఆర్యగీశాల్లో వున్న స్తుతిదశకం అది. ఆసో(_తంతో 

ఎలాంటి జబ్బులున్నా కుదురాయని పద్మనాభసాామిగారి విశ్వాసం. 

అది ఎంతో శక్తి వంతమైనది. ఉదయాలు చలం దక్షిణామూర్తి 

సోతం చదివేవారు.. 
'చలంగారు సూర్య స్తవం చదువుతుండడం వల్ల రథసప్తమి 

పండుగ చేసేవారు, రథస పమినాడు పరమాన్నం చెయ్యాలి, ఆపరమా 
న్నం మామూలు పిడకలమీద వొండకూడదు. అవి గొబ్బిపిడకల 
మీదనే వొండాలి.. అందువల్ల షా పిల్లల్ని ధనుర్మాసంలో గొబ్బిళ్ళు 

పెట్టమన్నారు, వాళ్ళు గొబ్బిళ్ళు వెట్టి గొబ్బిపిడకలు త ప్రేవారు. 

_ చలం రథసప్తమినాడు 'జిల్లేడాకులు నె త్రిమీద పెట్టుకుని 

స్నానం చేసేవారు, చెక్కు డాకులతో చిక్కుడు కాయలతో రథాలు 

చేసి, సూర్య స్తవం చదివేవారు, న ర్రకి గొబ్బిపిడక లమీద పరమాన్నం 

వొండేది. 

ఆ తరువాత అందరూ సొరిస్తో సహా ఆరుబైట కూచుని. 

చిక్కుడాకుల్లో ఆ పసాదాన్ని తినేవారు. 

ఆ రోజున కృష్ణా రావుగారు “మనం గిర పదక్షిణం వెళ్ళాలి” 

అన్నారు. అందరూ. గిర పదక్షిణం వెళ్ళి వొచ్చారు. రాజ్యంనించి 

“అమ్మని తీసుకుని వొస్తున్నాను” అని telegram వొచ్చింది. 
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మర్నాడు ఇంటిముందు టాక్సీ ఆగింది... రాజ్యం. అమ్మని 
నడిపించుకుంటూ లోపలికి తీనుకు వొచ్చింది. న ర్రకి అప్పటికే పక్క 

వేసి వుంచింది. 

_అమ్మని తీసుకువొచ్చి లోపల పడుకోబెట్టారు. అప్పుడు రాజ్యం 

మల్లిక భయపడి వెళ్ళిపోయిందనీ, ఎవరూ చూసేవారు లేక అమ్మని 

తానే తీసుకు వొచ్చేశానని చెప్పింది. రాజ్యంతో బొటు అమ్మవెంట 

అన్నయ్య వొచ్చారు. 

అమ్మరాక గురించి మహర్షిమాటల్లోనే విందాం. 

“రంగనాయకమ్మ గార్ని “క దంగా బెజవాడనించి ఇక్కడికి 

తీసుకు వొచ్చారు. చాలాకాలం వరకు పక్క. దిగకూడ దన్నారు 

డాక్టరు. రంగనాయకమ్మగారికో డాలీ రాలేదు. నర కి అన్నయ్య 

| వొచ్చారు. 70. 

(నాగేష్కి చలంగారిలేఖ 18_ 1.69) 

“అమ్మ హోయిగా మంచంమీద పడుకుని ఆంక్షలు పెడుతుంది, 

చాలావరకూ మంచం దిగకూడ దన్నాడు డాక్టర్” 

(నాగేష్కి చలంగారిలేఖ A_2_ 69) 

అమ్మ కాకినాడలో. వుండగానే heart attack వొచ్చిందట. 

ఆక్కడినించి బన్సులో బిజవాడవొచ్చి రాజ్యం ఇంటికి వొచ్చిందట. 

రాజ్యం అమ్మని హాస్పిటల్లో చేరి ర్భింది. heart attack లోనే ఇంతింత 

(పయాణాలుబేసి అమ్మ ఎలా బతికిందో అందరికీ శోశ్పర్యలు. భగ 

వాన్ ఆమెని రక్షించారు.. -. 

డాక్టర్ వొచ్చి అమ్మని చూశారు. ఈమాటు డాక్టరు వెట్టియార్ 

గారిని పిలిపి ంచారు, ఆయన చాలా నిదాన మెన వారు. “ఏంతో - శాంత 

స్వభావులు. అమ్మకి ఆయన చాలా * నచ్చారు, “మిమ్మల్ని చూస్తే మా 
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అక్కయ్య గుర్తుకి వొసోంది. అంత శాంతం మీలో” అనేది. తరు 

వాత కూచుని “మా అక్కయ్య ఇప్పుడు లేదుకదాః” అని చిన్నపిల్లలా 

ఎడ్చేది అమ్మ. మాటిమాటికి. " “నాగుండె పట్టుకు పోయింది” అనేది 

అమ్మ. అది. భాంతో, వూహో, నిజమో. ఎవరికీ తెలిసేది కాదు. 

అమ్మకి మతిస్థిమితం లేకపోవడంవల్ల ఆమెచెప్పే (పతీవిషయం 

confusing గా “వుండేది. 

ఒకరోజు రాతి షా చలంగార్ని " “ఆమ్మకి గుండ పట్టుకుపోవ 

డం నిజ మేనా? ఆ విధంగా 1౫80106 చేనుకుంటోందా? అని అడిగారు. 

అప్పుడు చలంగారు “నిజమే షా: డాక్షరిక వారంరోజులుకూడా బతక 
దని చెప్పేశారు” అని అన్నారు. 

అమ్మకి heart attack రాగానే షాని పిలిచేనేది. షౌ వెళ్ళి 
పక్కన కూచోవాలి. చిన్న తంబురా మీటుతూ ఆమె దగ్గర మీరాపా 

టలు పాడుతూ మరీ కూచోవాలి. నరకి, చిత ఆమెకీ 'ద్రక్యేకంగా 

వేరేవంటచేసి పెట్టి పగలంతా చూసుకునేవారు. రాతంతా అమ్మని 

పొయే చూసుకుని. ఎదన్నా ఇంజక్షన్ ఇవ్యాల్సి వొసే నర కిని లేపే 

వారు. ఎంతటి మహాత్ఫులై. నా కన్నతల్లి ముందు వినములే కదా! 

చరమకాలంలో వున్న తమ తల్లికి భగవాన్ రమణమహర్షి చేసిన సేవ. 

అనన్యం. ఆ సేవలోనే బంధనాల్ని కోసి వేసి తల్లి కీ సదోోమోక్షొ 

న్నిచ్చారు. షౌ అమ్మ విషయాన చేసినపని అడే ననిపిస్తుంది. 

షా చిన్న తంబురా మీటుతూ మీరా పాటలు పాడుతూ తన. 

దగ్గర కూచోవా లనేది అమ్మ. అమ్మ మీరాలాగే అందర్నీ వొదిల్ని 

పెట్టి ఏకా క్షిగా తన జీవనయా తని సాగించింది. లోకంనించి నిందల్నీ, 

అవమానాల్ని భరించింది. ఆందుకనే తనలాగే ఏకాంతాన్వేషిణియెన 

మీరాని (పేమించేడేమో! 



80. సౌరి న్ జీవితం 

రా్యాతిపూట అమ్మనీ natural calls నిమితం౦ ఎత్సి కూచో 

బెట్టేవారు షా. అమ్మది భారీ శరీరం. దీనివలన అమ్మ పోయిన తరు 

వాత కొంత శసరావం షా కంఠంమీద కలిగినట్లు సోదరి సామా 

జరం నోటీస్ చేసి “షౌగారి కంఠం ఇదివర కంత “గంభీరంగా లేదని, 

తక్కువ ల mam ba అన్నదట .సరిగ్గా చం(దశేఖర్ 

కూడా అడే విషయాన్ని నోటీస్ చేశారు. వాళ్ళు చెప్పేదాకా షౌ ఆ విష 

యాన్ని నోటీస్ చెయ్యనే లేదు. చివరికి షౌ వూపిరి లోపలికి పీల్చిన 

ప్పుడు గుండెదగ్గర పట్టుకుంటున్నట్లుగా తెలిసిం దొమెకి. తరువాత 

ఆది మెల్లిగా తగ్గిపోయింది. అప్పట్లో షా జుత్తు బాగా తెల్ల బడిపోయిం 

దనేది నర క్ర “మామూలుగా అమ్మకి ఎటాక్ వొచ్చినప్పుడు అలివి 

మాలిన బాధ పడేది. రాాతయినా, పగలైనా అమ్మకి ఎటాక్ వొచ్చి 

నప్పుడు షా అహర్నిశలూ మెలకువగానే వుండి అమ్మ గుండెమీద 
చెయ్యి వేసి ఆ బాధని తాము తీసుకుంటూ పక్కనే కూచునే వా” రం 

టుంది నర్శ క్రి, 

న ర్ి, చిత అమ్మకి కడుపున పుట్టిన బిడ్డలకన్నా అధికంగా 

సేవచేశారు. వారందరిమీద అమ్మ ఆ ఏడాదంతా 'ఏంత్య పేమ చూపిం 

చిందో ! చివరి మజిలీకి దగ్గ రవుతున్న కొద్దీ, రోజురోజుకీ అమ్మలో 

(పేమ. అవధులు ముట్టింది. చలం మహర్షిని దగ్గరికి పిలిచి కూచో 

బెట్టుకుని, తనకోసం "తెచ్చిన పళ్ళని తినిపించేది. అమ్మని చలంగారిని 

వారి జీవితంలో అంత దగ్గరగా, అంత (పేమగా చూడడం అదే 
(పధమం షాకి. అంతవరకూ వారిమధ్య గొప్ప incompatability 

వుండేదని అనుకునేవారు షా, ఆమెకి వారికి ఒకరి కొకరికి. సరిపడ 

దనిపించేది. కాని వాళ్ళు జీవితమంతా దూరంగా వుంటూనే పరస్పరం 

(పేమించుకుంటూనే వున్నారని రియలై జ్ చేశారు షౌ, షౌ ఎరిగినంత 
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వరకూ వాళ్ళు ఒకరినొకరు ఆదరంగా ఎన్నడూ పలకరించు కోలేదు. 

కాని ఆవిడ జీవితమంతా ఆయన రుచికే వంటచేసేది. ఆవిడ ఎంత 

తిట్టినా, ఎంత అసహి్యాంచుకున్నా.__ చలంగారు ఆమెని ఎన్నడూ అగొ 

రవ పరచలేదు. తలవొంచుకు సో(కటీస్లా ఆమె ఎంతతిట్టినా వినడం 

తప్ప. ఈవిధంగా కూడా ఎవరైనా ఒకరి నొకరు (పేమించుకుంటా 
రేమో! ఇలాంటి (పేమ షా ఎక్కడా చూడలేదు. ఇది అసాధారణ 

(పేమ. అమ్మ, చలంగారు నిరంతర య్యాతికులు_ తమతమ 
గమ్యాలు వేరయినా కలిసి జీవించి, సంఘర్షించి ఏకాంతంగా సంఘా 

న్నెదుర్కొని తమ జీవనయా(తని సాగించారు, అందుకనే వారిమధ్య 

అవిదితంగానే అంతులేని (పేమ చోటు చేసుకున్న దనిపిస్తుంది. 

ఇక పక్కమీద వుండి ఒంటరితనాన్ని భరించలేక అమ్మ షాని 
రమణస్థానీయుల్ని గిరిపదక్షిణాలకి వెళ్ళనిచ్చేది కాదట. అందువల్ల 
ఆ ఏడాదిపాటు రమణస్థాసీయు లంతా అట్టతరై, వుం్యడాళ్ళతద్దై మొద 

లైన పండుగలన్నీ చేసుకున్నారు సరదాగా. 

ఆ ఏడు వుం(డాళ్ళతద్దె. జరిగిన తీరు చలంగారి మాటల్లోనే 

విందా౦.. 

“ఇవాళ వుం డాళ్ళ తద్దికదూ ! నిన్న సాయిం(తమే ' పిల్ల లం 

దరూ కాకా, కిట్టూ, మి (శ్రీ గోరింటాకు పెట్టుకున్నారు. 

అందరూ సౌరిన్తోకూడా తె వారగట్ట. నాలిగింటికే నిద 

లేచారు. పిల్లలు చద్దులు తిన్నారు. పె ట్టుకి "పెద్ద వుయా్యాల వేసి 

ఉయ్యాల లూగారు. . చ్నితకూడా. తం సౌరిస్ వొల్లో కూచుని చంద 

మామని చూసో వుయ్యాల లూగాడు. కిష్ణ వం(దశేఖర్, బసవరాజు 

గారు, హనుమంతు, - 'జగదీష్భాయ్ అందరూ ఆటలాడారు. సత్యం 
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మా; తం ఎంత నిద లేపినా లేవలేదు. నువ్వు వుండాళ్ళు. తద్దికీ ఆడు 

కున్నావా ? మీవూళ్ళో అందరూ వుయ్యాల లూగారా ? 

(చిరంజీవి రవికి చలంగారి లేఖ 20. 9_ 69) 

అసలు రమణసా ూన్లో పండుగ లన్నింటికి వుత్సాహం చితది. 

వినాయక చవితికి వినాయకుడ్ని తీసుకు రావడం, పిల్లల చేత పూజలు 

చేయించడం ఆంతా దగ్గరుండి మరీ జరిపిస్తారు చలంమహర్షి, నర కి. 

మొదటి, రోజుల్లో విసాయక చవితికి పురోపితుడుగా చలంమహర్షి 

వ్యవహరించేవారు. రానురాను బసవరాజుగారు, తరువాత కృష్ణారావు 

గారు ఆ భారాన్ని వహిస్తున్నారు. అరుణాచలంలో పాల వెల్లులు దొర 

కవు కనుక బసవరాజుగారు తయారుచేసారు. సాయిం(తం “కథని ఆ 

రోజుల నించి ఇ ఇప్పటిదాకా చలంగారే చెబుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం 

(1977 రచనా కాలం) మాకం వారికి ఓపీ క్ర లేకపోవడాన షా, 

చెప్పారు, 

: . కృష్ణాష్టమిని.. మొట్టమొదటి. ఆంజనేయులు (పారంవింధాడు. 

అతను ఆ పూజని ఎంత చక్కగా చేనేవాడో. తరువాత శోభ చేసే 

కృష్ణారావుగారు దగ్గరుండి వుట్టి క'కేవారు. అందరిచేత వుట్టి కాజంచే 

వారు. అది ఆయన కెంతో “సరదా అయిన పండుగ. అప్పటినించి. 

ఇప్పటిదాకా కృష్ణాష్టమి సరదా కృష్ణారావు గారిదే. 

“ఇవాళ కృష్ణజయంతి. అమ్మ. హాలులోకి మెల్లిగా వొచ్చి. 
పూజ చేసుకుంటుం దిట.. కృష్ణారావ్ పిల్లలు వుట్టి కట్టారు. సాయం 

| త్రం వుట్టి, కొడతారు. వం 

(వెంకటప్పయ్య గారికి చలంగారి లేఖ 4_9-_ 69) 

. థ్రీరమణస్టాన్లో చ్నితలేని దీపావ? వుప్పులేని కూరలా చప్పగా 

వుంటుంది. చిత చిన్నపిల్టలకి - 'మళ్రై బొట్టు | పేలున్తుంది. విష్ణుచ కాలు 
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కూడా కాలుసుంది. దీపావళి వొస్తోం దనగానే చలంగారు, చ్నిత 

ఈశ్వరుడితో. బేరాలు సాగించేవారు. “మేం టపాకాయలు కొనుకోవ : 

డానికి ఎంతిసారు ?” అని, ఆయన చెప్పినంత డబ్బు తీనుకుని వెళ్ళి 

బజార్నించి స్వయంగా. టపాకాయలు తెచ్చేది చిత... 

అరుణాచలంలో దీపావ? రోజుల్లో విపరీత మైన గాలులు 

వీసాయి. (_పమిదల్ఞొ దీపాలు 'వెలిగించితే సలువవు. అందుకని పురు. 

షోత0 నించి 6ఆ1606€/10 దీపాలు తెప్పించి ఇంటిని. అలంకరింప 

జేస్తారు షౌ, 

మహాలయ అమావాస్యనాడు 'శతెల్పవారకట్ట కలకతా రేడియో. 

'కేందం నించి శ్రీ పంకజ్ మల్లిక్ ని శ్లేళకత్వంలో నొచ్చే నవర్శాతి 
కార్యకమం 1942వ సంవత్సరం నించి. చలంగారు "వాళ్ళు వింటు 

న్నారు, ఆ కార్య(కమాన్ని వినడం ఎంత సంతోషంగా పుంటుందో : 

అరుణాచలం వొచ్చాకకూడా చిత (శ్రద్ద తీసుకుని _పతిఏడూ ఆ 
_ (హపో(గామ్ని పెట్టడంతో అందరూ అప్పటినించి ఇప్పటిదాకా విం 

టూనే వున్నారు. తెల్ల వారుజామున వూరంతా నిచలో మునిగిపున్న వేళ 

నిరామయంగా, నిశ్శబ్దంగా వున్న సమయంలో భాదా. చదివే దుర్గా 

పృళతి శోకాలతో పంకజ్మల్లి క్ సమకూర్చిన సంగీతంతో పాట 

లతో వినబడే ఆ కార్య(కమాన్నీ ఆ చలిలో కూచుని తెల్లవారుజాము 
చీకట్లో వేడి “టీ” సిప్ చేస్తూ వినడం ఎంత క గొప్ప అనుభవమో రమణ 

స్టానీలో, 

ఇక్కడికి వొచ్చిన మొదలిరోజుల్లో ఆ్యశమంలో పూజలకి 

ఇంటిల్లి పాదీ పాని లోపల ఉంచి తాళం వేసి * వెళ్ళేవారు, భజనా భోజనం 

కొంచెం ఆలశ్యంగా జరిగేవి, 
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భొరతవర్షంలో అరుణాచలంలో జరిగే (పత్యేక పర్వదినం 

కారీక తీపోత్సవం. అరుణాచల శిఖరంమీద అఖండజ్యోతిని వెలిగి 
స్తారు. కృష్ణారావుగారు, కృష్ణ వొచ్చినప్పటి నించీ వాళ్ళు. శిఖరాన 
సరిగ్గా దీపాన్ని వెలిగించే సమయానికి (శీ) రమణస్థాన్ (పాంగణంలో 

ఆవునేతితో దీపాన్ని వెలిగించడం అనే సం( పదాయాన్ని ఆరంభించి 

ఇప్పటిదాకా సవ్యంగా నిర్వహిస్తూ వొస్తు న్నారు. ఒక సంవత్సరం వెం 

కటప్పయ్యగారు కాండిల్స్ని లింగాకృతిలో వెలిగించా రు. అది ఎంతో 

గొప్పదృళ్యం.. 

తెలుగు సంవత్సరాదికి అరుణాచలంలో వేపపూత పూయదు. 

అందువలన ఏ పియల్ 18న సంవత్సరాది పర్వాన్ని జరుపుకుంటు 

న్నారు శ్రీరమణనస్థానీయులు. అదే షౌ పుట్టిన రోజు, షౌ స్యయంగా 

వేప వువుం పచ్చడిని_ అన్నిరకాల పళ్ళు, తేనే, బెల్లం, మామిడి, 

కొబ్బరి, చింతపండు, వేపపూత వేసి తయారుచేసి అందరిచేత తిని 

పిసారు. 

జగదీష్ గుజరాత్లో శరత్ పొ రమ చేస్తారని చెప్పారు. రమణ 

స్థానీయులు ఆపండుగ చేనుకోవడం ఆరంభించారు. 

తీపిగోధుమ దోళలుచేసి దానిలోకి పెరుగు. అరటిపండులతో 

ఒక పలహారం చేసి. ఆ దోశెలు పాలవె న్నెట్లో ఆరగిస్తారు. గుజరా 

తీయులు. అడే శరదోత్సవం. దాన్ని రమణస్థానీ యులు జరుపుకునే 

వారు జగదీష్ వుం డేరోజుల్లో. ? 

ఆ పండుగలన్నీ అమ్మజబ్బుతో వున్నపుడుకూడా సందడిగా 

చేసుకున్నారు రమణస్టానీ యులు. అమ్మ తమ గిర్మిపదక్షిణాలని ని షే 

ధించడం వలన, 
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ఆ సంవత్సరం తంవీ పుట్టినరోజు ఘనంగా చేశారు. ఆతని పుట్టి 

నరోజు వొసోందనగా నే నర్త క్రి తంబికి కొత్త బట్టలు కుట్టిస్తో సంది. షా ఒక 

రహన్య(పణాళిక వేశారు. "అది కృష్ణా రావుగా రొక్కరిశే తెలుసు. ఆ 

రోజు సర్ (పై జింగ్గా ఒక ఫోటో తీయించడమే షా రహస్య (వణా 

శిక. రహస్యంగా ఫోట్యోగాఫర్ని పిలుచుకు వొచ్చారు కృష్ణారావుగారు. 

ఆవేశ ఆందరూ పనుల హడావిడిలో వున్నారు. కృష్ణారావుగారు వెళ్ళి 

ఆందర్నీ “రండి, రండి” అని పిలిచారు, 

అందరూ “ఏమిటి, ఎందుకు పిలుస్తున్నారు?” అని ఆడిగారు 

ఆశ్చర్యంగా, 

“ఫోటో దిగడానికి” అన్నారు కృష్ణారావుగారు. 

“ఫోటోఏమిటి?” అన్నారు అందరూ. 

“తీయిన్తున్నారు రండి” అన్నారు కృష్ణారావుగారు. 

అమ్మని తీనుకు వొచ్చారు. వరండాలోంచి కుర్చితోసహాో కిం 
దికి దింపారు. అంతా కలిసి పెద్ద ౦40 photo తీయించు కున్నారు. 

తంవీకి వేరే photo తీయించారు. జీవితంలో ఆడే చివరి ఫోటో 

అమ్మకి, 

తందీ అంటే అమ్మకి రాలా (పాణం, వాడూ అట్లానే ఆమె 

పక్కలో పడుకుని గోము చేసే 

ఒక రోజు రతి షై తమగ్దిలో పడుకుని వుండగా" వరండా 

వెపు కిటికీ దగ్గర ఎవరో నుంచున్నట్టుగా షాకి అనిపించింది. ఆమె 

అటుతిరిగి చూసేసరికి అదిఒక దేవత. ఆదేవత తెల్లని బట్టలు వేసుకు, 

జుట్టు విరబోసుకు Italian paintings లో లాగవుంది. మొగో, ఆడో 

శెలియట లేదు, “పభూ మీ అమ్మని తీనుకు వెళ్ళడానికి వొచ్చాను” 

ఆన్నారు తచేవత. 
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“కొంతకాలం వుండనియ్యి” అన్నారు రు షొ, 

ఆ దేవత వెళ్ళి పోయారు. అంతకి మును అమ్మదగ్గరచూట్లూ 

నలని చీకటు షాకి కనిపించేవి. ఆ చీకట్ల న్నీ పొ బోయ ఆ గదిలోకి వెలు 
ర్ి 0 | 

తురు వొచ్చినట్టుగా తెలిసింది షాకి ఈసంఘటన జరిగాక. 

అప్పట్లో కామెళ్వరి ఇక్కడే వుండేది. ఇంతట్లో సత్యవతి 

వొచ్చింది. రాషతిపూట సత్యవతి, కామేళ్వరి షౌకి ఎక్కడ ని|దాభం 

గం అవుతుందో నని అమ్మ కేంకావాల్సినా తామే చూసుకునే వారు, 

' ఒకరోజు వుదయం షౌ కూరలు తరుగుతూ వుండగా పనిమనిషి వీవీ 

పరిగెత్తుకుంటూ వ వొచ్చి “అమ్మ వరండాలో సృఫహలేకండా పడిపో 

యారు” అని చెప్పింది. ఎండాకాలం కావడాన చల్లగాలికోసం అమ్మని 

ర్యాతిళ్ళు వరండాలో పడుకో బెపైవారు. అంతకి ముంచే బీవీ ఆమెని 
' “మంచం మీదనించి లేవనెతి, కుర్చీలో కూచో బెట్టింది. ఈలోగానే 

“స్పృహ పోయింది. అమ్మ 'కళ్ళురెండూ తేల వేసి వున్నాయి. ముందుగా 

పరుగుతీసిన కామేశ్వరి ఆమ్మ పల్పుచూసి “పల్సు ఆగిపోయింది, షా 

అని ఒకశకేక వెట్టి “ఆక్సిజెన్ పెంట్ కావాలి, సెలయిన్ కావాలి. 

అంటూ ఇటూ అటూ తిరుగుతోంది హడావిడిగా. అసలు మనిషి చచ్చి 

పోతే స్పింటర్స్ అన్నీ open అయిపోతాయట. అమ్మకి అట్లాగే 

_ జరిగింది. ఆఖరికి మలమూ,తాలు కూడా అయపోయా యని_ డాక్టరుగా 

. తాను అమ్మ చచ్చిపోయినట్లు నిర్దారించానని. ఈ రచనాకాలంలో 

వొచ్చిన కామేశ్వరి రామానందతో చెప్పింది. 

షౌ వొచ్చారు వాకిట్ణొకి. నిర్వికారంగా. నిశ్చలంగా అమ్మ దగ్గ 

రకి వెళ్ళి గుండెలమీద చెయ్య వేశారు. అమ్మ గుండె ఆగి పోయింది. 

Ey అట్లాగే తమ చేతిని అమ్మ గుండెలమీదనే వుంచారు. అయిడు 
నిమిషాలకి గాజువారిన అమ్మకళ్ళు | మామూలుగా చూడడం మొదలు . 
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పెట్టాయి, గుండె మళ్ళీ కొట్టుకోవడం మొదలు పెట్టింది. అమ్మని 

మంచంమీద బట్టలుమార్చి పడుకో బెట్టారు. కామేశ్వరి ఇది శాస్త్రం 

అంగీకరించదనీ, కానీ సృష్టిలో శాస్త్రాలు అందుకోలేని ఏదో అతీత 

మెన సత్యం వుందని అది షాలో సీలవడంవల్లనే అమ్మ జీవించిందని 

తాము భావిస్తున్నట్టుగా రామానందకి చెప్పారు. 

ఎండ అమ్మ ముఖాన పడుతోంది గనక వరండాలో ఒక బట్టని ' 
అడ్డంగా తెరలాగ కట్టారు బసవరాజుగారు. 

“నన్ను బతికిరచావా అము్ములూ” అంది అమ్మ. 

“బాను” అన్నారు షా నిర్హిప్క ౦గా. 

“ఎందుకు నన్ను బతికించావ్?” అని అడిగింది అమ్మ. 

ఎందువలన తాము అమ్మని బతికించారో షొ కేం తెలుసు? 

కర్యంతా work out కాకముందు ఆమెని చచ్చిపోనియ్య దల్చుకోలేదు 
షౌ. కాని అది ఆమె సంకల్పంవలన జరగలేదు. ఏ ఎ జ్ఞానయినాగాని 

ఏదీ సంకల్పించడు. ఏది జరిగినా జ్ఞాని సమక్షంలో అవంతటవే జరు 

గుతాయి. ఈళశష రమహిమ వలన జరుప బడుతాయి. అడే అమ్మ 

విషయంలోనూ జరిగిందేమో: 

“అమ్ములూ నేను సీ కమ్మని గనుకే ఎతికించావు కదూ?” 
అని అడిగింది షౌని పిచ్చి అమ్మ. 

ఒకసారి మృత్యువు కోరల్లోకి వెళ్ళివొచ్చినా అమ్మబంధం విడి 

 వడలేదు. అనుక్షణం మాయని కమ్మటమే మమకార బంధప్ప లక్షణం 

కాబోలు! 

“ను వ్వేకాదు. అందరూ నాకు తల్లులే కదమ్మా: ” అన్నారు షా 

నిర్లిప్తంగా. సరిగ్గా జీసస్ అలాగే అన్నారట ఒకసారి మేరి ఆయనని 

చూడడానికి వెడితే “కన్నందువల్ల తల్లికాదు. నన్ను చిత శుదిగా ఎవ 
వ్ గణ ఆంధ. 
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రనుసరిస్తారో వారంతా నాతల్లి దంులే” అని అన్నారట, తనని. 
పరివేష్టించిన జనసమూహాన్ని చూపి సూ, భగవాన్ రమణులుకూడా 

తమతల్లి అలగమ్మ పట్ట ప పశ్యేకతా + చూపించలేదు. ఆమెని పట్టుకుని 

రాపుకుని తిన్నారు. క్లానిని కనడమంటే కతిని కనడమే. జ్ఞానుల్ని 

కన్న వాళ్ళ సండెల్లో చి చిచ్చుతప్ప ఇంకేమీ "వుండదు. జ్ఞాని అమ్మా, 

ఆయా అనిపిలుసూ కన్నవారి మీద _పేమలు ఒలక బొయ్యడు, చిచ్చు 

రగిల్చి బంధమోక్షొన్నిచ్చి చిదానందంలో నిలుపుతాడు. కన్నవారిని. 
తనని నమ్ముకున్నవారిని. సౌరిన్ అమ్మ విషయంలో చేసినది, చలం 

మహర్షి విషయంలో, విశ్వాసుల విషయంలో ఇప్పుడు చేస్తున్నది అరే 

ననిపిస్తుంది... 

ఇంతలో కృష్ణయ్యగారు వొచ్చారు. వరండాలో ఎండకి అడ్డుగా 
కట్టిన తెరని చూపుతూ ' “అట్లా వాకిట్లో అడ్డుగా తెరకట్టడం అపభం” 

అన్నారు. 

“ఏముందండి. అమ్మ చచ్చి పోయింది. మళ్లీ బతికింది. తెర 

'కడితినేం? ఎం అన్నారు షా విషయాన్ని తేల్చి వేస్తూ. 

తన దగ్గరేదయినా. తినుబండారం వుంటే, “అమ్ములూ ,కూచో, 
తిను.” అని, షాకి సె'టేది అమ్మ. షా ఏవస్తువయినా అందరికీ పెట్టందీ 

తాము తినరు. అందరూ ఏమి తింటారో అకే ఆమెకూడా తింటారు. 

తమకి ఏపక్యేకత చూపించినా ఒప్పుకోరు. ఇది ఆమెకీ గురువునించి 

సం; కమించీన లక్షణం “నాకు వొద్దమా్మా" అని అమ్మ ఇవ్వజూచే 

పదార్థాన్ని తీసుకోవడానికి నిరాకరించే వారు, “అమ్మలూ కూచోరా, 

తిను” అని బలవంతం చేసేది అమ్మ. 

“చూడు నీకయితే నేనొక్కదాన్నే కూతుర్ని. కాని నాకెంత 

మంది పిల్లలో చూడు. ఏ. వాళ్ళందరికీ వెట్టికండా నేనెట్లా తినగలను?” 
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అని అడిగేవారు షౌ. అమ్మదృష్టికి షౌ తన కన్నబిడ్డ. కాకపోతే 
ఇంకో ఇద్దరు పిల్లలు తనవారు. మరి షా కెతే పెక్కు మంది-బిడ్డలు. 

తా మొక్క రే అమ్మ. చివరికి నవమాసాలు మోసి తనని కన్నతల్లి 

రంగనాయకమ్మగారు కూడా షా దృష్టిలో తన బిడ్డే. జగతః పితరులైన 

పార్వతీపర మేళశ్వరుల లీలావిలాసాలు ఒక్కొ, (క్కసారి ఒక్కొక్కలాగ 

ఈశ్వరవిలాసిని షౌలో కనిపించేవి. అది ఆక్షణాన పూర్ణమా తృత్వతా 

దీపి గా నిలిచినట్లుగా తోస్తుంది. 

సర్వాన్నీ త్యజించి భగవాన్ కోసం చలం కుటుంవీకు లందరి 

కన్నా ముందుగా అరుణాచలం వొచ్చేసిన_ అమ్మ భగవాన్ చేత తన 
(పేమ జులుంతో చాక లెల్లు బిస్కట్లునెతం తినిపించిన. అమ్మ భక్తు 
రాండందరిలోను భగవాన్ వాత్సల్యాన్ని అధికంగా చూరగొన్న 

ఆఅమశై-_ చరమసంధ్యలలో_ భగవాన్ని పేరుకికూడా తలుచుకునేదికాదు. 

భగవాన్ మీద తనపట్టుని మళ్ళీ నిలుపుకోగలిగిశే అమ్మకి అన్నిబాధల 

నించి ఉపళమనం౦ం దొరుకుతుందేమో ననుకునే వారుషౌ. కానీ (NjeCtion 

ఇచ్చినా, ఏబాధ వొచ్చినా: అమ్మ “సదా శివా అనేది. ఈళ్వరుడు 

మానవరూపంలో దిగివొసారని ఆమె నమ్మకం. ఆవిడ ఈ భమలో 

పడిపోయి తమమీద, భగవాన్ మీద విశ్వాసం వుంచుకోవటల్రేదని 

అమ్మని కోప్పడేవారు షౌ, భగవాన్ ని తలుచుకోమని షా ఎంతచెప్పినా | 

అమ్మ ససేమిరా వినేదికాదు. భగవాన్ని తలిచేది కాదు, నిత్యమూ 

సదాశివ స్మరణం చేసే “సదాశివుడు రావాలి” అనేది, చివరికి ఒక 

రోజు “ఎవరమ్మా ఆ త నేనే ఈళ్వరుడు నాలో ఐక్యమై 

పోయారు. నిన్నెవరమ్మా బతికించింది?” అని అడిగారు షౌ. అలా 

గై నా అమ్మ తమమీద దృష్టి'పెట్టుకుంటుందని చెప్పి చూశారు షా. 
“నువుంకా దే, సదాశివుడు వేరేవున్నాడు. ఇక్కడికి రావాలి” అనేది 



590 నౌరిస్ జీవితం 

అమ్మ. ఆమెలోని (భాంతులని షా ఎంతగా తీసేయాలని (పయత్నిం 

చినా ఆమె వొప్పుకునేది కాదు. షా అమ్మ దగ్గర కూచుని “రమణ 

క. అని చెప 'ప్పెవారు. కానీ అమ్మ అనేదికొదు. ఎందుకు మతిని 

ఇట్లా (భమలలోకి తిపుకుంటుందా! "అనుకునేవారు మౌ, 

అంత జబ్బులోనూ (వతిరోజూ భజనలకి వొచ్చి తాను కట్టిన | 

పాటలు పాడేది అమ్మ. అమ్మకి తెలుగు ష పుస్త కాలు చదివి వినిపించే 

వారు షా. ఇంగ్లీషులో వున్న “బిండిల్* కథలంటే అమ్మకి ఎంతో 

ఇష్టం. అందుకని వాటిని కూడా ఆమెకి చదివి వినిపించేవారు షౌ... 

| షా పికార్డు వెడుతోంపే “పెందరాశెరా ఆమ్ములూ!” అనేది 

"అమ్మ. షా షికారునించి వొచ్చే చేశాక “ఇంత చీకటి పడేదాకా ఎందుకు 

కూచుంటా వమ్ములూ, పెందరాశే వొచ్చెయ్యమ్మా:” అని గోముచేసేది. 

రమణస్థానీయులు షికార్లకి వెళ్ళినప్పుడు, రోజులో. తమకి వీల 

. యినప్పుడల్లా జగదీష్ భాయి వొచ్చి అమ్మదగ్గర కూచుని ఛజనలుపాడి 

ఆమెకి కాలక్షేపం చేసేవారు. 

గుడిపూడి భక క బృందం వొచ్చినప్పుడు. అమ్మ వాళ్ళుచేత భజ 

నలు చేయించేది. వాళ్ళని “సాంబ సదాశివ” నామం చేయమనేది. ఒక 

సారి హార్టు ఎటాక్లో వాళ్ళని “ సాంబ సదాశివ” అని పొడమన్నది 

. అమ్మ. వాళ్ళది పాడేసరికి ఆమె హోర్డు ఎటాక్ తగ్గిపోయిందట, 

. కా మేళ్వరికి ఆ దరిమిలానే "మ(దాను 'గూన్స్వ రయింది. 

చీటికి మాటికి వీలున్నప్పుడల్లా తిరువన్నామలై వొచ్చి అందర్నీ చూసి. 

వెళ్ళేది. అమ్మ కా మేళ్వరిమీడ తన పాతకోపాన్ని మరిచిపోయి ఎంత 

| (పేమని కురిపించిందో : 

అమ్మ కి ఒక injection ఇచ్చిన జాగాలో నెత్తురు గడ్డకట్టి 

పెద్దకురుపుగా తేలింది. గుండెబాధతో బాటు, అదికూడా "పెద్ద బాధయి 
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పోయింది అమ్మకి. ఎన్నిమందులు వేసినా తగ్గలేదు, ఆ కురుపు రోజు 

రోజుకి పెరిగి కొబ్బరికాయంత ఎదిగింది, కొని Operate చేయడానికి. 

పక్యానికి రాలేదు, 

ఒకరోజు మా తల్యార్ ఖాన్ ఇంగ్లాండు నించి వొచ్చిన ఒక 

spiritual healer ని. రమణస్థాన్ కి తీనుకు వొచ్చింది, ఆయనకి 

ఆమ్మని చూపించారు. ఆయన జక గానుసీళ్ళు అడిగి తీనుకుని, వాటి 
మీద చెయ్యి పెట్టి కా సెప్పు అట్లాగే వుంచి “ఈ నీళ్ళలో బట్టని తడిపి 
ఆ కురుపుమీద వేయండి, శేపటికల్లా తగ్గిపోతుంది” అన్నారు. నర క్రీ 

వాళ్ళు ఆ healer చెప్పిన ప్లే, చేశారు. మర్నాటి. వుదయానికల్లా ఆ 

కురుపు దానంతటది పగిలిపోయి చీము, నెత్తురుతో కూడిన పెద్ద కండ, 

బయటికి వొచ్చింది. దాన్ని బట్టలో వేసి నర కి అవతల పారేయ్యడా 

నికి వెడుతూంటే_ అమ్మ పం పిల్లే నర్త క్రి 7?” అని అడిగింది. అం 

దరూ ఎంత నవ్వుకున్నారో : 1 ఆవేళ అమ్మ sense of humour కి 

రమణస్థాన్లో అందరూ, 

జబ్బు పడ్డాక అమ్మని చూడటానికి ఎంతోమంది వొచ్చేవారు. 

వారిలో సత్యానంద ఒకరు, 

సత్యానంద రమణా. శమవాసి. భగవాన్ చివరిరోజుల్లో భగవా 

న్కి సేవ చేసినవారు. ఆ_ళమంలో నెమళ్ళకి మేతవేయడం, భగవాన్ 

నిర్యాణంగది చూసుకోవడం ఆయన పని. నెమళ్ళకి చేసే మరమరాలే 
చిన్న పిల్లలకి పెష్టేవారు. అందువల్లనే పిల్లలకి ఆయనని చూస్తే 
(పదయం, 

ఆ తరువాత కొన్నేళ్ళకి ఆయన ఆ(శమం నించి కొన్నాళ్ళు 

బై టికి వొచ్చేశారు. తమ స్నేహితుల దగ్గర కొన్నాళ్ళు వున్నారు. 
ఆయన ఆరోగ్యం దెబ్బతిని పోయింది. “కొన్నాళ్ళకి మతిసిమితం 
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లేకండా పోయింది. ఆయనని చూనుకునే వారెవరూ లేకపోయారు. చివ 

రికి శ్రీరమణస్టాన్ చేరుకున్నారు. ఇటీవలే ఆరోగ్యం బాగా మెరుగయి 
తిరిగి ఆశమంలో చేరారు. 

కామేశ్వరి తనకీ ఏలయినప్పు డల్లా మ్మ దాసు నించి వొచ్చి 

అమ్మని ఓదార్చేది. “షా నువ్వు చూపే మాతృ, పితృభక్తి లాంటిది. 

పురాణాల్లో చదువుతాం. నువ్వు వారిపట్ల ఎంత ధర్మాన్ని చూపిస్తు 

న్నావో” అనేది కా మేళ్వరి తరుచుగా షొతో. ' 

అమ్మ మూలుగుతుంటే చలంగారికి నిదరాదని ఆ గదికి, 

చలంగారి గదికి మధ్య తలుపులు వేసేసే వారు. 6 ఏ అర్హర్వాతో, అప 

ర్యాతో అమ్మకి. ఎటాక్ వొస్తె చివరికి డాక్టర్ కూడా షా గదిలోంచి 

వెళ్ళి నిశ్శబ్దంగా అమ్మకి injection ఇచ్చి “వెళ్ళిపోయేవారు. చలం 

గారికి నిదాభంగం కలగకుండా అన్నిపనులనీ సంజ్ఞలతో నే నడిపించే 

వారు షొ. ఆవిధంగా తమ తల్లి దం(డులకి ఒకరివల్ల ఒకరికి బాధ 

కలగకుండా, వాళ్ళిద్దర్నీ కంటికి రప్పలా కాపాడుకుంటూ. వొచ్చారు షా. 

: అప్పట్లో ఆ(శమంవారు రమణస్థాన్కి భక్తు ల రాకపోకలమీద . 

పెట్టిన ఆంక్షని కొంత సడలించి నట్లున్నారు. ఎందరో విదేశీయులు, 

డేశీయులు రమణస్టాన్ భజనలకి నిత్యమూ రావడం మొదలు పెట్టారు. 

కొందరు భజనలను. రికార్డు చేనుకుని వెళ్ళేవారు. వారిలో ఒకామె. 
బార్చరారోజ్. తరువాత సీల్ అనే ఆబ్బాయి వొచ్చేవాడు. వాళ్ళిద్దరూ 

భజన పూర్తయినాక 'అమ్మదగ్గర కాసేపు కూచునిమరీ ఇళ్ళకి వెళ్ళే 

వారు, 

రమణస్థాన్ కి డిశంబర్ లో రంగులు, సున్నాలు వేయించారు. 

ఘాటు పడక అమ్మకి, షాకి దగ్గు పట్టుకుంది. . అప్పటికే. అమ్మకి 

లంగ్స్ దెబ్బతినడం మొదలు "పెట్టాయి. . జీవనయ్యాత. ముగించి, 
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అనంత పథయా తలో అమ్మ సాగిపోయే రోజు త్వరలోనే రానుం 

చని షౌకి తెలిసింది. అప్పటికే వజీర్ వొచ్చి అమ్మని చూసి. వెళ్ళారు. 

అమ్మని చూడడానికి పకపక టిప్పల్తో తరలి వొచ్చింది. షిల్ల 

లంతా ఈ వాతావరణం వలన బెంగలో పడిపోతారని షా పిల్ల లం 

దర్నీ చెట కూచో బెట్టి ఆటలు ఆడించేవారు. బహా్మాండ భాండాలతో 

మాయతో దాగుడుమూత లాడుకునే ఈళ్వరు డీనాడు రమణస్థాన్లో 
పసిపిల్ల లతో కలిసి దాగుడుమూత లాడు తున్నారు. షౌగా నిలిచి. 

అమ్మకి వొళ్ళంతా సీరు పట్టింది. ఎవరూ ఆమెని ఎత్త లేకపో 
తున్నారు. చితకికూడ అమ్మని _లేవనెతి, కూచో బెట్టడం సాధ్యం కావ 

డం లేదు: అమ్మ చేని పిలిపించమని అడిగింది. చేకి వుత రం రాయిం 

చారు. చేకి రావడం ఇష్టం లేదు. తాను రానని స్పష్టంగా రాసింది. చే 

తాను రానని రాసిందనేసరికి నిదానంగా కొంతసేపు చూసింది. ఆమెలో 

ఏం జరుగుతోందో. 

అమ్మ అంతరాంతరాల్లోని మమకార బంధనాల్ని ఒక్క టొ 
క్క టే భాధ తెలియకండా తెం పేస్తున్నారు షౌ. తన. గురువు భగ 

వాన్ తల్లి అలగమ్మ విషయంలో చేసినట్టుగానే, అంతలోనే. తమా 

యించు కుంది అమ్మ. “నా కెవరూ అక్కరలేదు. కామేశ్వరి నా దగ్గ 

రుంటే చాలు” అంది అమ్మ, కామేశ్వరికికూడ అమ్మ చివరిరోజుల్లో 

రావడానికి వీలు లేకపోయింది. ఇదంతా విచి(త మేమీకాదు. వీటన్ని 

టికి వెనకాల ఈశ్వరుడు షో రూపంలో నిలిచి కథ నడుపుతున్నారు- 

అమ్మ మరణానంతరజీవితం ఆనంద పదం జేసేందుకు, 

అమ్ము పకపకని, చలంగార్ని, షాని దగ్గరకి పిలవడం కూడా 

మానేసింది. ఏ ఆవసరం అయినా నర కిని, చి తనే పిలవడం 

ముదలు పెట్టింది, 
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 చలంగారు డా॥ పాలంకి సూర్యనారాయణగారికి రాసి గుండెకి 

మందు తెప్పించారు. ఆ మందు వాడటం వలన అమ్మగుండె చని. 

పోయేదాకా 6౪6% గా కొట్టుకునేది. సాధారణంగా హార్డుఎటాక్ వొస్తే 

సెథి డిన్ ఇవ్వాలి డాక్టరు. “పెథి| డిన్ దొరకడం లేదు.. జ్మాగత్తగా 

వాడండి” అని నలహి ఇచ్చారు. అందువలన తమదగ్గరున్న పెథ 

(డిన్ అమ్మకీ. అత్యవసర సమయంకోసం దాచిపెట్టింది నర్తకి. 

ఇంతలో రామారావు అనే డాక్టరు రమణస్టాన్ కి వొచ్చారు. 

ఆయనకి ఈ (పపంచంలో అర్దం కనబడక విరకితో ఇక్కడికి 

వొచ్చేశారు. ఇక్కడ వుండడంతో ఆయన spirits revive 

అయ్యాయి. ఆయన తాను జర్మనీ దేశానికి రాసి పెథ్విడిన్ తెప్పించి 

పెడతా మన్నారు. 

జయంతి మామూలుగానే జరిగిపోయింది. జయంతికి కృష్ణ 

రమణస్థాన్లో ఈళ్వరాంకితంగా వుండిపోవడానికి వొచ్చేసింది. 

ణ్ చలంగారికి వజీరరహ్మాన్ వృత, రం రాశారు, “నంగీతరావు 

గారు చిన్న చిన్న తంబురాలు కొన్నారు. ఎంత బాగా వున్నాయో £” 
అని. ఆంతకీ మునువు మెర్ స్టన్, ఆథాం ఎంతోమంది షౌ కంఠానికి. 

హార్మోనియం బాగావుండదనీ, షా కంఠానికి తంబురా ఎంతో 
64162016 గా వుంటుందనీ అనేవారు. చలంగారు సంగీతరావుగారికి 

వుత్తరం. రాశారు. “మాకుకూడా ఓ చిన్న తంబురా ఇప్పించండి”. 
ఆని. | 

_ సంగీతరావుగారు ఆయన భార్యానమేతంగా జయంతికి వొస్తూ, 

ఒక: చిన్న తాంబురా. తెచ్చి, గ్రీరమణస్టాన్కి present చేశారు. 

ఆయనే దాన్ని మీటడం, పకి. పెట్టడం షాకి చూపించారు. 
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ఆ జయంతికి ఆం[ధదేశం నించి చిన్నారావుగారు, ఆయన 

మి(తులు, కృష్ణారావు, నరసింహారావు, సుబ్బారావు, రఘువీరరావుగార్లు 
వొచ్చారు. వాళ్ళు జయంతికి రమణస్టాన్లో కిక చేయించారు. . తామం 

దరు దారిలో తినడానికి చేగోణీలు తెచ్చుకున్నారు. అవి చలంగారి 

వాళ్ళకి ఇవాాలని వాళ్ళ వుద్దేశం. ఇస్తే ఏమనుకుంటారో అని వాళ్ళ 
జంకు. ఆసంగతి చిన్నారావుగారు చలంగారితో చెబితే క్ట తప్పకుండా 

తింటాం. ఇవ్వ మనండి” అన్నారు చలంగారు. 

అప్పుడు లక్షిగారుకూడా ఇక్క_డే వున్నారు. ఆ చేగోణీలు 

ఎంత రుచిగా వున్నాయో : “ఎవరు చేశారు” అని అడిగేసరికి “నేనే 

చేశాను” అన్నాడు వాళ్ళతో చొచ్చిన ఒకాయన. “సరే అయిశే సరుకు 

లన్నీ తెప్పిసాను, చెయ్యండి” అన్నారు చలంగారు.. బియ్యం మరకి 

పంపించి పిండి చేయించి తీసుకు రమ్మన్నారు. మరలో ఆ పిండిలో 

రాగిపిండి కలిసింది. ఇంక ఆ పిండి తీసుకుని పాపం ఆయన తం. 

టాలు పడుతున్నారు. ఆపిండి బంకలాగ సాగుతోంది. ఆయన ఆ 

పిండితో పడే అవస్థ చూడలేక లక్ష్మీగారు “ఇట్లా ఇవ్వండి నేను 

కలుపుతాను” అని ఆయన దగ్గర్నించి. తీసుకుని ఆవిడే ఆ పిండికలిపి 

చేగోణీలు చేశారు, ఆ చేగోణీలు రాళ్ళలాగ ఇనపగొలుసుల్లాగ 

వున్నాయి. ఆయన భోజనాలదగ్గర సిగ్గుతో తల వొంచేను కున్నారు. 

లక్ష్మిగారు. చలంగారితో “చేదోబణీలు" తినాలనిపిస్తే నన్నడగరాదా ? 

నేను చేసి పెట్టనా ఎ " అన్నారు. ఆ తరువాత వాళ్ళంతా వాళ్ళు వూరు 

వెళ్ళిపోయారు. ఆయన బ్యాచ్ తోనే. వొచ్చిన సుబ్బారావుగారు రెండు 

మూడేళ్ళ తరువాత ఒక టూరిష్టు ఇబస్సులో టూరిష్ణులతో కలిసి 

వొచ్చారు. అప్పుడు వాళ్ళతో చలంగారికి బంధుపురాలైన ఒకమ్మాయి 

వొచ్చింది. ఆ అమ్మాయి చిన్నతనంలో చలంగారి భుజం పట్టుకుని 
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“బావ, దావ” అంటూ తిరిగేది. ఆమెకి సుబ్బారావుగారి భార్యకి చాలా 

స్నేహం. వాళ్ళి ద్దరిదీ' 'ఒక పే వూరు. అప్పు డావిడ_ తాను, సుబ్బా 

“రావుగారి భార్య “కలిసి ఆ చేగోణీలు చేసి పంపించా” మని చెప్పింది. 

అందరూ అప్పు డెంతగా నవ్వుకున్నారో : 

చిన్న తంబురా వొచ్చాక అందరూ “షౌ చిన్న తంబురాతో 

పాడట మేమిటి, పెద్దదానితో పాడాలి” అన్నారు. బెంగుళూరు లక్ష్మీ 
నారాయణగారు భార్యకోన ౦ ఒక తంబురా చేయించారు. ఆమె ఆది 

వుపయోగించటల్లే దు. అందుకని చందశేఖర్, ఆయనా కలిసి దాన్ని 

రమణస్టాన్ కి తీసుకు వొచ్చారు. లక్ష్మీ నారాయణగారి తంబురా వొచ్చిన 

తరువాత తంజావూరు తంబురా గురించి కలలు కనడం - మొదలు 

పెట్టారు రమణస్టానీయులు. కామేశ్వరి షాకి తంజావూరు తంబురా | 

తెప్పించి -పెడలా నన్నది. ఇంక వజీర్, సంగీతరావుగార్లు మదా 

నులో తంబురాకి ఆర్డరిచ్చి, దాన్ని డ్యాగత గా చేయించి, (శద్దగా పరి 

శీలించి రమణస్తాన్కి సంపారు.. 

జయంతి తరువాత కొద్దిరోజులకి పూనానించి లక్షి అనే 

_ అమ్మాయి వొచ్చింది. అమ్మ. “రాతిళ్ళు వాళ్ళిద్దర్ని తనని పట్టుకో 

మనేది. తనని లేవదీసి, కూచో బెట్ట మనేది.. కృష్ణకి B.P. రాతి 

అమ్మని కూచో బెడితే, ఆ (శ్రమకి 8. P. పెరిగి తెల్చవారగట్ట. డోకే 

సేది ఆమె. FF . 

ఒకరోజు అమ్మ పెథ్యడిన్ కోసం రాాతంకా గోల పెట్టింది. 

ఇంక అమ్మ ఎక్కువరోజులు బతకదని తమ దగ్గరున్న పెథి(డిన్ | 

ఇచ్చేసింది నర, "క్రి షాని అడిగి. ఆవిడకి స్పృహపోయి గురక వొచ్చే 

సింది. చలంగారు షా దగ్గరకి వొచ్చి. “అమ్మకి గుడివాడ rice mill 

గురు. చేయండి” అన్నారు 
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“ఏం హూ్యమరో?” అనిపించింది షాకి. అలా రెండు రోజులు 

గడిచిపోయాయి అమ్మకి. — 

మూడో రోజున షొ తమగదిలో కూచొని వుండగా తమ బొడ్డు 

లోనించి అమ్మలోపలికి UMbilical cord లాంటిది కనబడింది, అది 

హఠాత్తుగా కత్తి తో కో ససినట్లు తెగిపోయింది. అసలటువం టి బంధం 

ఏదీ షాలో లేదు. కాని అమ్మకిమ్మాతం షౌ తన కూతురనే గట్టిబం 
ధం వుంది. 

ఆ ఉదయం షౌ తమగదిలో కూచుని అమ్మకి ఇష్టమైన మీరా. 

పాటలు పాడారు. అమ్మ పాణం పోవడానికి కొన్ని ఘడియలుమా(తమే 

వ్యవధానం వున్నట్లు ఆమెకి స్పష్టంగా తెలిసింది. 

షౌ వెళ్ళి అమ్మకి దగ్గరగా కుర్చీలో కూచున్నారు. అమ్మకి 
స్పృహ లేదు. కన్నమూతలు పడివున్నాయి. అంతకి ముందే షాతో 

వాగ్దానం చేయించుకుంది అమ్మ చివరిసారి షా కళ్ళలోకి తాను 

చూస్తూండగానే తన పాణం పోవాలని. 

హఠాత్తుగా లేచి షౌ ఆమె దగ్గర కూచున్నారు. అది అసంకల్చి 
తంగా అత్యంత సహజంగా జరిగింది. అమ్మవె పు వొంగి కూచు 

న్నారు షొ. అప్పటిదాకా మూతలు పడివున్న అమ్మకళ్ళు అ(పయ 

త్నంగా విప్పారు కున్నాయి పువ్వుల్లా. అమ్మ షౌ కన్నులలోకే 

చూస్తోంది. అలా చూసూ పుండగానే అమ్మ లోనించి పాణజ్యోతి 

అద్భళ్య మెపోయింది. సారంగపాణికోసం అంతకి ముందే కబురు 
పెట్టింది నర్షకి. ఆయనకి జాండిస్. ఇట్ల కదలటల్లేదట. అయినా 
వోపిక చేనుకు వ వొచ్చారు. ఆయన సరిగా “సమ్మంలో అడుగు పెట్టారో 
లేదో అదే సమయానికి అమ్మ. పాణం అనంత యా(తలో వెళ్ళిపో 
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యింది. అడేం బంధమో! అమ్మకి ఇష్టమైన (గామఫోన్ రికార్డులు 

(పాణం పోయే ముందు అరగంట నించి పెట్టించారు షా, 

ఇల్లంతా ఒక్కక్షణం నిశ్శబ్దం అలుముకుంది. మరుక్షణానికి 

ఏంజరిగిందో అందరికీ తెలిసింది. సౌరిస్ వినా రమణస్థాస్ యు లంతా 

_అమ్మలేనిబిడ్డ లె నామని రోదినున్నారు. చలంమహర్షి వరండాలో ఓం 

_టరిగా అరుణాచలం వంక చూస్తూ కూచున్నారు. ఆయన దగ్గరకి వరం. 

డాలోకి వొచ్చారు సౌరిన్ “అమ్మ చచ్చిపోయింది నాన్నాః:” అన్నారు 

నిశ్చలంగా హరిన్, ఆమాట వినగానే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చారు చలం. అలా 

ఎన్నడూ తమజీవితంలో చలం అట్లా విలపించడం చూడలేదు వాళ్ళు. 

మి ఇద్దర్నీ యాడాది నించి కాపాడు కొంటూ వొచ్చాను నాన్నా:” 

_ అంటున్నే హరిన్ తల్లి కన్నుల్లో సీ నిళ్ళు నిండాయి. 

అమ్మ చనిపోగానే ఆశమానికి | కబురు పెట్టారు షౌ. ఆ ఏ రోజునే 

మా తల్యార్ఖాన్ (వభృతు లంతా అమ్మని. చూడడానికి వొచ్చారు. 

ఎప్పటిలాగే. ఆ సొయం(తమూ భోజన భాజనాలు ముగించి 

రమణస్థా నం భజనకి ఆయత మెంది. కరెంటు పోయింది. హరికేన్ 

లాంతర్లు వెలిగించింది నర | క్రి. అందరూ భజన చేసున్నారు. మామూలు. 

గానే? భక్తులంతా వొచ్చి కూచున్నారు. హారతి ఇచ్చాకనే తెలిసింది 
వాళ్ళకి అమ్మ జీవనయ్యాత చాలించిందని. భజన ముగిసింది. భక్తు 

FE లంతా ఇళ్ళకు మళ్ళారు. మసక చీకటి లోంచి చలం మహర్షి ఆర్ష 

మైన గళం “షౌ! అమ్మ కనబడలేదా నీకు?” అని (పశ్నించింది సౌరి 

న్ని. “ఇంకా కనబడరేదునాన్నా:” అన్నారు నిర్లి ప పంగా షౌ. మామూ 

_లుగానే తెల్లవారింది. 

ఆ(శమం (వెనీడెంట్ గారి భార్య నాగలక న అమ్మని చూడ 

డాని కొచ్చారు. 
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“మీ అమ్మ ఎంతో పుణ్యాత్మురాలమ్మా. 

పుళ్రైడు పసుపూ కుంకుమలతో 
(పత్యేక మైన శ్ముకవారం నాడు 

న్వర్గానికి వెళ్ళి పోయింది” అన్నారామె షాతో, 

అమ్మ మొడటిసారి అరుణాచలం వొచ్చినప్పుడు నాగలక్ష్మిగారు 

వారింట్లో నే వుంచుకున్నారట, వాళ్ళ పిల్లలంతా అమ్మ ని మామీ, మామీ 

అంటూ చుట్టూ చేరేవారట. 

అమ్మ ఆ పిల్లలందరికి జడలు వేస్తూ కథలు చేప్పేదట. ఆసంగ 
తులన్నీ చెబుతూ అమ్మతమతో గడిపిన రోజుల్ని తలుచుకున్నారు నాగ 

లక్షీశ్చ. అమ్మని చరమయా తకి అంతాసిద్దం చేస్తున్నారు. చలంమహర్షి 

అక్షీశ్రి అనే అమ్మాయి చెయ్యిపట్టుకుని 'ఒకపున కం తీసుకుని, guest 

houseకి వెళ్ళిపోయారు. చూసేవాళ్ళ కది విడ్డూరంగానే వుంటుంది. 

“అబ్బా ఏం షోకిల్లారా, హాయిగా ఒకమ్మాయిని వెంట పెట్టుకు 

వెళ్ళిపోయాడు, అవతల భార్యని పాడమీద పడుకో చెడుతూం టే” 

అనుకుంటారు, 

అది సహజమే! లోకం తీరే అలాంటిది. వస్తుతత్వాన్ని పరిశీ 
లించి మాట్లాడే దెవరు? చలంగారు మొదటినించి చావన్నది భరించ 
లేరు, అది: "ఎవరి చావై నా గాని, అందుచేతనే అదంతా చూసి తట్టుకో 

లేరు గనుక వెళ్ళిపోయారు చలం, వై తన్యరహిత మైనదాన్ని దేన్ని 

భరించలేదు ఆయనలోని కళాత్మకదృష్టి. అందుకని చె చై తన్యానికి దూర 

మైన అమ్మ దేహాన్ని చూడలేక వెళ్ళిపోయారు, 

అంత్య(కియలకి (బాహ్మల్ని పిలిచారు. అమ్మకి ఏవేవో కోరిక 

లున్నాయి. కానీ షౌ తనకి తోచినట్లు చేయించారు, ఆమె ఆంతా బ 
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కియల్ని. ఆమ్మకి స్నానంచేయించారు నర ,కి,చిత. అమ్మ కోరుకు 
న్నట్లుగా కామేశ్వరి పెట్టిన కొత్త చీర కట్టబెట్టారు. చిత,నర్వకి అమ్మ 

డేహోనికి చరమాలంకారం చేస్తూవుండగా 'జగరీష్ భాయ్, షా లోపల. 

గదిలో కూచుని అమ్మ కిష్టమైన మీరాపాటలు, భజనలు పాడారు. 

అమ్మపాదాలకి పచ్చని పసుపు రాసింది చిత. అమ్మముఖాన ఎల్టన్ 

కుంకుమబొట్టు పెట్టింది నర్హకి. అమ్మ జుట్టు ముడివేసి గులాబి 
పువ్వులు పెట్టారు. అమ్మ దేహాన్ని పాడెమీద పడుకో బెట్టారు. 

అమ్మ మెడలో పెద్ద సన్నజాజిపువ్వుల దండ. వేసింది నర్నకి. 

జాడీ అనే అమ్మాయి ఎ రని మందారాలు తెచ్చింది. నర్త క్ర. 

వేసిన జాజీపూలమాల నడుమని ఆ మందార పువ్వుల్ని గుచ్చి వేసింది. 

ఈ అలంకారాలతో అమ్మ ఎంతో రీవిగా వుంది. ముక్కూ 

మొగం తెలియని (బాహ్మడి నెవరినో. కొడుకుగా పెట్టడం ఇష్టంలేదు 

షాకి. కష్టసుఖాల్లో అన్నిటిలోనూ రమణస్టాన్కి తోడు నీడగా నిలిచి 
అమ్మ ప్య్యతవాత్సల్యాన్ని చూరగొన్న కృష్ణారావుగారినే కొడుకుగా 

వుండమన్నారు షా. గొప్ప emotion లో. బేణికిపోతూ సౌరిస్ తల్లి 

పాదాలకు సౌాష్టాంగనమస్కారం చేశారు  కృష్ణారావుగారు. ఆయనని 

ఆశీర్వదించారు షౌ, 

నిప్పుకుండని . చేతబట్టి ముందుకి నడిచారు కృష్ణారావుగారు. 

పాడెని తీసుకు వెడుతూం టే 'అమ్మదేప ాం చెక్కు చెదరలేదు. అమ్మ 

ముఖంలో (పేతకళ రాలేదు. అంతిమయా(తలో...._ చిత, నర్శకి. 
చేసిన అలంకారాలతో ఎంతో రీవిగా పు'పైడు సనుపుకుంకుమలతో 

వుణ్యమూరి గా వెళ్ళిపోయింది అమ్మ. 

ఆ పాడె వెడుతూంపే అరేదో పెళ్ళి వూరేగింపులో అమ్మ. 
వెడుతున్న ట్రనిపించింది చూచేవారికి. ఎదురుగుండా నిరామయంగా 
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అరుణాచలం. ఏదో మహో ని దలో వృన్న మహారాణిలా ఆనిషెంచించి 

అమ్మ. అమ్మని తీసుకు వెళ్ళపోతోం దుఃఖం పట్టలేక వెక్కెకై 

ఏడ్చారు నర కి, చిత, సౌరిస్ వాళ్ళని దగ్గరగా తీసుకుని ఓ దార్చారు: 

అసలు వాళ్ళవరికి తెలియదు ' తా మెంతగా (పేమించారో అమ్మని. 

పాడె వెంబడి గంగాధరం, సారంగపాణి, రమణస్థా నీయులు మరి 

కొంతమంది నడిచారు. . ore 

కృష్ణా రావుగారు తలకొరివి పెట్టగానే మంట లవంతటవే భగ్గున 

వువ్వెత్తుగా వెకి లేచాయి. అమ్మ ఒక చైతన్య జ్వాల. జ్వాలా, 

జిహుషు డామెని జ్వాలా మాళలికలతో ఆలంకరిందాడు, శ్మశానంలో, 

జరిగిన సంగతిని. ఆళ్ళర్యంగా సౌరిస్కి చెప్పారు. సారంగపాణి (పభ్య 

తులు, అమ్మకి (బాహ్మణపుపట్టు అధికం. ఆఖరి నిముషానికి ఆ 
పట్టింపు తెగిపోయి కృష్ణారావు గారిని మనస్ఫూర్తి గా బిడ్డగా అంగీక 

రించి నట్టుంది సారంగపాణి చెప్పిన సంగతులు వింటోం"పే. 

ఇంతల్లో బార్భరారోజ్ వ వొచ్చింది. “చావంటే ఇంత అంజి 

మెనదని నువ్వే తెలిపాపు నాకు” అన్నదామె షా తో, 
న్ రాతి electric lamps కావాల్సి Ey వాళ్ళే ఆర్బేశారనుకుంది 

ఆమె. కానీ అది నిజంకాదు. దీపా లవంతట వే ఆగిపోయారు. 

రాతికి రాతి. విద్యుచ్చక్తి కాఖో ద్యోగులు వొచ్చి దీఫాలు వెలిగించ 
డానికి (పయత్నించి విఫలులయ్యారు. మరుసటిరోజు... మధ్యాహ్నం 

ఆమ్మ అంత్య(కియలు పూర్తయి అందరూ తిరిగి వొచ్చిం.తరువాతే 

దీపాలు వెలిగించగలిగారు వాళ్ళు, . 
ఆ రోజు మధ్యాహ్నం షౌ తమగదిలో కూచున్నప్పుడు అమ్మ 

ఆత్మ వొచ్చి ఆమెని కావిలింఛుకుంది, అమ్మలో ఎంత (మో 

ఎంతానందమో 1 ఆ నిమిషంలో; 
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ఆరోజులలో సాయం(తం పికార్హలో అరుణాచలం కొండ 

పు నడిచేవారు. రమణస్టానీ యులు. షికారులో షౌకి తమ చెయ్యి పట్టు 

కుని అమ్మ_రూపం కనపడింది. అమ్మ షాతోబాటు నడిచి చలం. 

మహర్షి వాళ్ళు కూచున్న కొండరాళ్ళ దగ్గరకి వొచ్చింది. 

" అందరిలోంచి షౌని విడీగా తీసుకుపోయి ఒక కొండరాయి మీద 

కూచో బెట్టుకునేది అమ్మ. అప్పు డమ్మ తాను ఇక్క డీంకా వది రోజు 

లుంటానని,  పదకొండోరోజు తన లోకానికి వెళ్ళిపోతా నని షాకి 

చెప్పింది. “ఆ పదిరోజులు అమ్మరూపం అట్లానే షాతో. పికారు. 

వొచ్చేది. భజన్లలో వొచ్చి కూచునేది. షికార్ల లో కూచుని వుండగా 
అమ్మ షౌ తనని చూస్తూ వుండగానే ఒక్క నిమిషంలో. అరుణాచల 

శిఖరంమీదికి వెళ్ళి దిగి వొచ్చేసేది. ఈ దేహం లేకపోతే ఎంతహాయో 

శనిపించేదట షోకి ఆమెని చూస్తూ వుంటే. 

మరుసటి రోజు వుదయం "అమ్మకి పాలు పొయ్యడానికి వెళ్ళారు 

కృష్ణారావుగారు, మి(తులు. అక్కడ పాలుపోసి, అమ్మ అసి కలు 

ఇంటికి తెచ్చారు. అమ్మ పుట్టిన వూరు బెజవాడ. అమ్మ అసి. సికల్ని 

క్ళ నదిలో “కలిపేయాలని. తీసుకుని వ్ వొచ్చారు. చలంగారు ఆ 3 రోజు 

Pe 

పు కుత్తుకి వెళ్ళి ఇంటికీ తిరిగివొసూ ఇంటిముందున్న స్థలంవై వు 

చూ సూ “అదిగో అమ్మ సమాధి. "అక్కడ కనిపిస్తోంది” అన్నారు. 

" ఆంతకి మందే ఇంటీ ముందున్న ఆ స్థలాన్ని. Highways వాళ్ళు 
తోట వేసుకోవడానికి రమణస్టాన్కి యిచ్చారు. 

. చలంగారు సమాధి్యపస్తావన చేసేసరికి వారు చెప్పిన జాగాలో. 

ఆమ్మ అన్తులలో మూడు భాగాలను. సమాధిచేయించి, ఒక భాగం 

ఆస్తుల్ని కృష్ణానదీజలాల్లో నిమజ్జనానికి భ(దం చేయించారు షౌ. 

చలంగోరికి మామూలుగా వుండే సమాధుల ఆకృతి ఇష్టం వుండదు. 

గనుక మేస్టీని పెట్టించి వృత్తాకారంలో నమాధి కట్టించారు. షా, 
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మేస్త్రీ ఆ సమాధిని కడుతూ వుండగా ఆ సమీపంలోనే _-. 

చలంగారు విరామసమయంలో కూచోవడానికని బసవరాజుగారు ఒక 

ఆరుగుని కడుతున్నారు. 

“ఆ అరుగుని కొంచెం దూరంగా కట్టండి. లేకపోతే మేమిద్ద 

రం పోట్లాడుకుంటాం” అన్నారట జోక్గా అక్కడేవున్న చలంగారు. 

_ అమ్మసమాధి మీదికి ఒక గ (అర్న్ తీసుకుని రమ్మని 

షా చం్మద శేఖర్ కి బెంగుళూరు వుత రం రాయించారు: ఆయన 

అట్లాగేనని రెండు Urns ని తెచ్చారు. అప్పుడు చలంగారు “ఒకటి 

అమ్మ సమాధికి. ఒకటి. నాకు” అన్నారఎ నవ్వుతూ. “అయ్యా 

నాన్నా నువ్వు అట్లాగంటావని తెలిస్తే రెండు తెచ్చేవాడినే కాదు” 

అన్నారట చం దశేఖల్ దిగులుగా. 

దశాహానికి చుట్టుపక్కల వున్న అమ్మ స్నేహితుల నందర్నీ 
భోజనానికి పిలిచారు. సోదరి కృష్ణ అమ్మఫోటోకి పూజ చేసింది. ఆ 

రోజు మా తల్యార్ భాన్, ముఖర్జీ, రోడా, సత్యానందం, తదితరులు 

వొచ్చారు. ఆవేళ భోజనం నర కి, చిత మడికట్టుకుని మరీ వొం 

డారు. భోజనం ఎంతో గొప్పరుచిగా కుదిరింది. : 

ముఖీ సొధారణంగా ఆగష్టు పదిహేను ఈశ్వరావతరణ దినో 

త్సవబానిక్సి వొచ్చినప్పుడల్లా భోజనం చేసి వెళ్ళేముందు " “ఎంత 

బాగా పుందో భోజనం, “నెలకోసారి ఆగష్టు పదిశే హేనువొ స్తే బావుం 

డును” అనేవారు. ఈవేళ ఆయన ఏమంటారో విందాం అని ఎదురు. 

చూస్తున్నారు షౌ. ముఖర్జీ భోజనం ముగించి usual sermonious 

8 లో నిలబడి. “భోజనం చాలా గొప్పగా వుంది” అని ఆగారు. ఆ 

తరువా తేమంటారా అని చూస్తున్నారు షో, అలాగని నవ్వుతూ. ముఖ 

తలనోొంచేసు కున్నారు: భోజనా లయినాక షా పాటలు పాడారు.. 
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“ఇదంతా ఎంత అందంగా జరిగిందో షా. ఇదేదో చావుకి చేసి 
నట్టు లేదు” అన్నారు చలం. 

పదకొండో రోజు భోజనాలు వెంటబెట్టుకుని రమణస్తానీయులం 

దరూ గిరి! పదక్షిణానికి వె వెళ్ళారు. అమ్మరూపం షౌ చెయ్యి. పట్టుకునే 
.నీర్మి పదక్షీణం చేసింది. ఎప్పుడూ గిరి పదక్షిణాలలో భోజనాలుచే సే (8) 
ఎచకమండపం దగ్గరే భోజనాలు చేశారు. అందరూ నడుస్తూవుండగా_ 

“నేను గుళ్ళోకి వెడుతున్నానమ్మా” అనిచెప్పి షౌ చెయ్యి వొదిలించు 
.కుని అమ్మ వెళ్ళిపోయింది. అందరూ. గుడికి వెళ్ళారు. అక్కడ షోకి 
అమ్మ కనబడలేదు. ఇంటికి వొచ్చి భోజనాల దగ్గర కూచు నేటప్ప టికి 
గొప్పవెలుగులో తాను చచ్చిపోయినచోట అమ్మ. 'కూచుని కనబడింది 

షాకి. మరుసటిరోజు షా తనగడిలో కూచుని వుండగా, చుట్టూరా దేవ 

తలు. పాడుకుంటో అమ్మ ఆత్మని భదంగా ఆకాశంమీదికి తీనుకుపో 

వడం కనిపించింది ఆమెకి, 

33 
కృష్ణ వొచ్చినప్పటినించి షా సంరక్షణంతా తానే చూసుకుం 

టోంది. ఆమె. దృష్టంతా పూరి గా షౌమీదే వుండేది. ఆమెకి B.P.అని 
వేరే ఎపని చెప్పేవారు కాదు నరకీ వాళ్ళు. 

_ ఏ పియల్. 14 ఎంతో విశేషమైన రోజు. ఆరోజే తమిళ నంవ 

త్సరాది. ఆవేళ తెల్లవారుగట్టనే గిర పదక్షిణం పెట్టుకున్నారు రమణ 

స్టానీ యులు. కృష్ణారావుగారు 19వ తేదీనే వూరునించి వొచ్చారు. 

ఆరోజు తెల్లవారుతట్ట కృష్ణ మేరికపూడి కనకమ గారు పెట్టిన 
తెల్లని, జరీచీర షాచేళ కట్టించింది. అందరూ గిర పదకిణాని క్ బయలు 

దేశేందుకు సిద్దంగా నిలుచున్నారు. హఠాత్తుగా కృష్ణవొచ్చి షౌపాదాలకి 
పనుపుశాయడం ఆరంభధభించిది. “ఇచేమిట్ క కృష్ణా” అన్నారు షౌ. “వుం 



అరుణాచలం 405 

డం డుం డండి"*. అంటూ కృష్ణ | సౌరిస్ తల్లి రెండుపాదాలకి పసుపు 

రాసేసింది. “అయ్యని కాసా సా అమ్మని చేశావా? కృష్ణో! క: అన్నారు షౌ. 
ఆ వేళ విశేషమైన దినం కనక గిరి పదక్షీణం నించి తిరిగి వొచ్చేట 

“ప్పుడు పెద్దగుగ్ళోకి వెళ్ళి అరుణాచలేశ్యరుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టా 

అనుకున్నారు రమణస్తానీ యులు, ఆది అన్నామలై. లో గుడిదగ్గర జనం 
చాలామంది వుండడంవల్ల రమణస్థానీయులకి గుడిలోకి వెళ్ళడానికి 
వీలులేక పోయింది. అక్కడి స్యతం యజమాని షా తల్లిని గర్భగుడి 
లోకి తీసుకునివెళ్ళి చె దె వదర్శనం చేయించారు. మామూలుగా భజనచే సే 
చోట భజన ముగించి | (పదక్షీణం పూరి చేసి అరుణాచలేశ్వర ఆలయా 
నికి వొచ్చారు. ” 

అరుణాచలేశళగర ఆలయంలో గర్భగుడిలోకి వెళ్ళేసరికి పెద్ద 
కూ్యలో జనం కిక్కిరిసి వున్నాతీ, ఎవరో గొప్పవారు ఈశ్వరుడికి 

అభి షేకం చేయిస్తున్నారట. ఒక పూజారివొచ్చి పదినిమిషాలు ఆగితే 

దర్శనం జొౌతుందని రమణస్థాసీయులకి చెప్పారు. అప్పటికే చలంగారు 
ఇంటికి వేళ్గిపోయారు. అందువల్ల రమణస్ఞానీయులు ఆలస్య మవుతుం 

దని అక్కడ ఆగకుండా అపీతకుచాంబ ఆలయానికి వెళ్ళి కొబ్బరికా 
యలు పూజా దవ్యాలు ఇచ్చి అక్కడే పూజ చేయించారు. అప్పుడు షా 
“కృష్ణా చూశావా ఇది. సీ కేమయినా తెలిసిందా నువ్వేంచేశావో?” 
అని అన్నారు. అప్పుడు షాఅన్నమాటలని కృష్ణ, షా తలుచుకుని 

నవ్వుకున్నారు. 
ఆరోజునించి సౌరిస్ళో మార్చు విస్పష్టంగా కనబడ. సాగింది. 

ఈ శ్వరుడు వొచ్చిన కొత్తలో ఆమెలో కొంత స్త్రీత్వం ' మేలుకుంది. 
అప్పట్లో ఆమెలో మేల్కొన్న ప్రీత్వమిప్పుడు పరిపూర్ణ త్వాన్ని ఫ్రొం 

' దింది, అప్పటినించే ఆమెకి స్రీహృదయం ఎట్టాస్పందిస్తుందో. ఏవి 
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ధ౦గా వుంటుందో పూర్తి గా. అనుభవంలోకి వొచ్చింది. షా. ఎంత 

త్వరగా నడిచినా ఆమెలో మునుపటిలాగ నడకలో కదిలికలో పురుష 

త్వం మాయమైంది. చివరికి ఆమె ఎవరిమీదన్నా కోపపడంకూడా 

అరుదై పోయింది. నర కి మాటల్లో చెప్పాలం పే_ “అప్పట్లో పౌరిన్. 

ఏదో లోకకళ్యాణారం ఏకాకిగా భూమికి దిగివొచ్చిన పార్వతీ దేవిలా, 

గనిపించేది, > : 

. లక్ష్మీ, పిల్లలు స క-౦ధా| శమం చూడాలని అనుకుంటున్నారు. 

వాళ్ళ వెంట కోడు వెళ్ళడానికి ఎవరూలేరు. ఆందరూ వయసులోవున్న 

ఆడపిల్లలు. చితకీ, నర్త కిక్రీ వాళ్ళతో. వెళ్ళడానికి వీలులేక పోయింది. 

సరే, "నేను తీస.కు వె కాను అన్నారు షా. కృష్ణకి B.P. కనుక వళ్ళ 

వొద్దన్నారు చలంగారు. అయినాగానీ సరదాకొద్దీ కృష్ణ బయలు దేరింది. 

| ఒకరోజు తెల్ల వారుగట్ట చీక ట్రిగా వున్నప్పుడే రమజణస్తానియులు, 

జగదీష్భాయి. వెంట బయలుదేరారు. వాళ్ళు బయటికి రాగానే ఎదురు 

గుండా ఆకాశంలో తోకచుక్క. కనిపించింది. వొయ్యి. చచ్చిపోయిన 
.తరువాతకూడా అలాగే తోకచుక్క కనిపించిం దట. మీ అమ్మ 

చచ్చిపోయిన తరువాతకూడా తోకచుక్క కనిపించడం షౌకి వింతగా 

అనిపించింది. ' 

ఆందరూ ఆ; (శమానికి వెళి భగవాన్కి 'నమస్క రించి ఆశ 

మం వెనకనుండి మెట్లు ఎక్కు తున్నారు. అప్పటికి దారి సరిగ్గా కనప 

డటశ్రేదు. షాకి తడుము కుంటున్న ట్లుగా వుంది. ఆమె. కొండెక్కి 

ఎన్నిరోజు లయిందో: కొండలెక్కే అలవాటు పూర్తిగా పోయింది. 

చీకట్లో -.దారి కనపడక... - కృషచెయ్యి 'పటుకుని. నడిచారు. 
. “అ “ e2 లా ట్ట 

అందరూ స్మంధా శ్రమం . చేరు కున్నారు. .స్మ్కంధా(శమ 

ధారలో. సీరుజాగి, విశ్రాంతిగా అక్కడి బండలమీద కూచున్నారు. 
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వాళ్ళకి కొండ కిందనించి పెద్దగుడి (పాకారం. మసకగా కనబడు 
తోంది. రమణస్థానీయులు షాతో కలిసి సూర్యోదయాన్ని. చూస్తూ 

కూచున్నారు. 

జగదీష్ భాయ్ “రేపు అయ్యంకులానికి పోదామా” అన్నారు. 

మేలిమిబంగారు వన్నెలో ఎదురుగుండా సూర్యకాంతిలో మెరు 

సోంది అయ్యంకులం (ఆయ్యకొలను) .ఆక్కడే రమణభగవాన్ సర్వ 
సంగ పరిత్యాగం చేశారట. “సరే” నన్నారు షౌ. వాళ్ళు తిరిగి ఇంటికి 
వెళ్ళేటప్పుడు ఆశమంవై పునించి గాక వూరివేప్పనించి దిగుతున్నారు: 
అందరూ దారిలోంచి నడుసోం టే అక్కడ వున్న “పెద్ద బండరాయి 

మీదినించి సరదాకి జారారు షౌ. కృష్ణగూడా ఆమెతోబాటు జారింది... 

కృష్ణ వెళ్ళి ఈ సంగతిని లక్ష్మికి చెప్పింది. షా కృష్ణతో బండరాతి 

మీదినించి కిందికి జారారని తనతో జారలేదని లక్షి అలిగింది. తరు 
వాత వాళ్ళంతా కొండదిగి రోడ్డువెప్ప నించి ఇంటికి వొచ్చేళారు. 

బార్బ రారోజ్ తనడేశం వెడుతూ జూలీని తమఇంట్లో వుంచి 
వెళ్ళింది, భజనకి బాని, జూలీ వొచ్చినప్పుడు, మేం రేప వుదయం | 

అయ్యం కులం షికారుగా వెడుకున్నాం, మీరూ వొసారా” అని అడి గాడు ఘా. కం ; గ 

“మేం తస్పకుండా వొసాం” అన్నారు వాళ్ళు. 

రమణస్థా సీయులు, జగదీష్, జూలీ, బాసి, అఆయ్యంకులానికి 

తెల్లవారే లేచి 'బయళ్లేరారు. అది వూళ్ళో పెద్దగుడి దగ్గర వుంది. అది 

ఎరతదూరమో ! ఆ “అయ్యంకులం గట్టుమీద ఒక మండపం వుంది: 

అందరూ ఆ నుండపంమీద కూచున్నారు... కొంతసేపటికి సూర్యోద 

యం అవడం మొదలు పెట్టింది. సూర్యకాంతి కొలను నీళ్ళమీద బం. 

గారంలా ధగధగా మెరిసి పోతోంది, సూర్యుడి లోంచే పుట్టుకొస్తు 
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న్నట్లు ఎన్నో కాకులు వాళ్ళు కూచున్న దిక్కుకి ఎగిరి వొస్తున్నాయి... 
ఆ దృళ్యం ఎంత అందంగా వుందో! అక్కడి నించి గుడిలోకి 
వెళ్ళారు వాళ్ళు. గుళ్ళో తేవారాలు పాడుతున్నారు ఒక భక్తుడు. అరుణా 
చల శిఖరంమీద ఉదయపు ఎండ మెరుసోంది. అక్క_డినించి కదల. 

బుద్దిగాక అందరూ ఆక్కడే కూచున్నారు. 

చివరికి అందరూ గుడినించి బయలుదేరి వొసోంటే ఎదురు: 
గుండా అరుణాచలం మీద సూరో? కదయ. కాంతి పడి ఒక గులాటి 

తామరప్పవుంలా మెరసిపోతోంది కొండ. ఆ అందొలని, అనుభూతు 

లని నెమరు వేసుకుంటూ. ఇంటికి తిరిగి. వొచ్చేశారు. 

లక్ష్మి అలక స్మంధా(మం వెళ్ళినప్పుడు షా: తనతో బండ 

మీద నించి జారలేడని, ఆమె అలకని తీర్చడం కోసం మళ్ళీ ఓ తెల్ల 

వారుగట్ట బయల్దేరి స్క,ంధా(శమానికి వెళ్ళి అందరూ ఒకేసారి ఆ 
బండమీదనించి 'జారారు, ముందురోజు వొచ్చిన చం(ద శేఖర్ కూడా 

ఈ (పయాణంలో కలిశారు. అక్క_డినించి చూతగుహకి. వెళ్ళారు. ఆ 

గుహలో భగవాన్ కొన్నిరోజులు తపస్సు చేశారు. అక్కడ పెద్ద 
మామిడిచెట్టు వుంది. భగవాన్ ఎండాకాలం ఆ గుహలో. వుండేవారు. 

_ కావ్యకంఠ గణపతీశాస్త్రిగారు కూడా అక్కడే తపస్సు చేశారు. 
అక్కడినించి జటాపాలి ఆ శమానికి, సాధులక్ష్ముమ్మ 'ఆశమానికి 

వెళ్ళారు..ఆమె జబ్బుగా వున్నారు. ఆమెని చూసె ఇంటికి వొచ్చేశారు. 

వ ఒకసారి రమణస్థానీయు లంతా చ్నితని తమతో తీసుకుని 
బయలుదేరారు. ఈమాటు' _ స్కంధా[శమం.నించి కాక, వూళ్ళో మెట్ల 

వై పునించి కొండ_పెకి ఎక్కారు. అక్కడ జటాపాలి ఆ్మళమం దగ్గర 

ట్ చిన్న తెల్లనిగుడి వుంది. చుట్టూ. చెట్లు. ఎంతో అందమైన చోటది. 
అందరూ .. అక్కడ శూచున్నారు. _అక్కడినించి సూర్యోదయాన్ని 
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చూసోవుం టే ఎంతో గొప్పగా అని నిపించింది. ఎదురుగుండా కొండ: 

పాదంలో అరుణాచలేశ్వర ఆలయం. ఆలయం వెనకనించి సూర్యో 

దయం అవుతోంది. గుడి మైక్ లోంచి పట్టమ్మాక్ పాటలు వినబడు ' 
తున్నాయి. ఎంత గొప్పగా వుందో ఆ దృళ్యం. 

అక్కడి నించి చూతగుహ మీదుగా నమఃశ్శివాయ గుహవె వు 
వెడుతుండగా బండరాళ్ళలోంచి గొప్ప vibration షా కాళ్ళలోకి 

పాకింది. షౌ తూలి పడబోతూవుండగా కృష్ణ ఆమెను పట్టుకుంది. : 

అక్కడి నించి ఇన్నిచోట్లు చూశాంకదా. పవళ క్కు౦డుకి ! 
ద్ 

(పగడపు గుండుకి) వెళ్ళాలని అనుకున్నారు రముణస్టానీయులు. ఆం. 

తకి ముందురో దే వొచ్చిన వెంకటప్పయ్య, ఈ విహా 

రంలో కలిశారు, భగవాన్ అరుణాచలేశ్చార ఆలయం గుడినించి బై టికి 

వొచ్చేశాక పవళక్కు. ం|డులో పుండేవారట. రమణస్టానీ యులు వవ 

క్కుండు పైకి ఎక్కి సూర్యోదయాన్ని 880% చేసి తిరిగి వొచ్చే 

శారు, 

లడ్ష్యైాయ మా 

పవళక్కు౦డు చూశాక భగవాన్ గురుమూర ౦లో కూడా 

తపస్సుచేశారు కదా అక్కడికి, కూడా పోదామని అనుకున్నారు రమణ 
స్థానీయులు. అప్పట్లోనే వొచ్చిన మమ్మడమ్మ ఈ (పయాణాల్లో కలి 
సింది. అది చాలా దూరం గనక బాగా 'పెందరాశే లేచి బయలు చేరారు. 

జూలీ, జగదీష్ వారితో బాటుగా ఈ విహారంలో పాల్గొన్నారు. . ఊరు. 

నిదపోతూ వుండగా ఆ ర్ డ్రమీదనించి నడవడం ఎంత గొప్పగా 

వుందో వారికి, 

తీరా వాళ్ళు 'గురుమూర్తం గుడిలోకి వెళ్ళేసరికి అక్క డంతా 
D.D. T. కంపు, అంతేకాక గుడీనిండా నాగళ్ళా. ఏవో పనిముట్లు 
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'పెట్టివున్నాయి. అది అందరికీ చాలా disappointing గా అనిపిం 

చింది. అలుపు తీర్చుకోవడానికి అందరూ బయటే కూచున్నారు. ఇం 
టికి తిరిగి వెడదామని షా అంటూ వుంటే జగదీష్ “భగవాన్ 

కూచున్న చెట్టు ఇక్కడే వుంది. అక్కడికి పోదాం” అన్నారు. 
పొలాల గట్టం బడి వెళ్ళి_ తిప్పలుపడి అందరూ వెళ్ళి ఆ చెట్టుని 

చూశారు. అదేమీ బోధివృకంలాగ లేదు. అదొక చిన్న చెట్లు. అం 

దరూ దాన్నిచూసి ఇంటిదోవ పట్టారు. 

ఆ తరువాత రమణస్థా సయులు మరకత శ్యామలా౦బ (పచ్చ 

యమ్మన్) కోవెలకి విహారంగా వెళ్ళారు. ముందురోజే వూరునించఛి 

వొచ్చిన కృష్ణారావుగారు, సత్యంకూడా ఈ విహారంలో కలిశారు. షా 

ఒకచోట ఎంత అందంగా వుందని చెబుతూ ఒకనిమిషం ఆగి ఆ 

అందాన్ని చూసూ 60107 చేస్తూ ముందుకి వెళ్ళేవారు. “షొగారు అం 

దంగా వుందనగానే వాళ్ళకి అప్పటి దాకా కనపడని అందం కనపడు 
తుంది కామాను. ఆహా అందం, ఏం అందం ఆంటూ కూచుంటారు 

వీళ్ళు” అని నవ్వేవారు సత్యం. 

_పచ్చయమ్మన్ కోవెలలో భగవాన్, గణపతిళాన్తిగారు కొన్ని 
దినాలు వున్నారట. తమ “మేగ్నమ్ ఓపన్” ఉమాసహ సం అక్కడే 

ఆశువుగా చెప్పారుట నాయన, రమణస్టానీ యులు అరుణాచలేశ్వరాల . 

యం వెనకనించి వెడుతూ వుండగా “కొండమీద పెద్దవెలుగు పడు 

కోంది. వీధిలైట్లు వెలిగి లేవు. షా అందరికీ కొండమీద emanate 

అయే కాంతిని చూపించారు. వాళ్ళంతా ఎక్కడిదీ కాంతి అని ఆళ్చ 

ర్యంతో చుట్టూరా చూశారు. కొందరు “వెలుగు ఎక్కడినించో పడు 
తోంది” అన్నారు. కాని అది ఎక్కడి నించి పడుతోందో ఎవరికీ 

తెలియలేదు, 
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అమ్ముసమాధికి ఫోటో తీయడానికి వొచ్చిన జింకా రామారావు 

గారుకూడా రమణస్థా న సయులతో కలిసి మరకత శ్యామలాంబ కోవెలకి 

వెళ్ళారు. 

ఆ కోవెల చేరుకోగానే రామారావుగారు అందరికీ ఫోటోలు 

తీశారు. గుడిలోసల ఒకకొలను వుంది. అందరూ ఆ కొలనులో మంచి 

సీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళారు. ఆకొలనులోకి పొడుచుకు ముందుకి వొచ్చిన 
ఒక ఇ పెద్ద బండరాయి వుంది అక్కడ. ఆ రాతిమీద ఎక్క అందరూ 

కూచున్నారు. షొ అక్కడ కూచున్నప్పుడు ఈ _పదేశాల్డా తాము చును 

పెన్నడో తిరిగినట్టు, ఈ పదేశమంతా తమకు. చిరపరిచిత మైనట్లు 

గోచరించింది. 

అక్కడినించి అందరూ వెళి కోవెల ముందున్న అరుగుమీద 
కూచున్నారు. ఎదురుగుండా నిరామయ మైన పెద్దబయలు. అక్కడి 

నించి సూర్యోదయ మైంది. షౌ తమ చిన్నప్పటినించీ ఎన్నిచోట్టనించో 

సూరో్యోదయాల్ని చూశారు. ఆమె చూసిన వానిలో గోదావరి, కృష్ణ 

ఇతాగ్థది నదులనించి, చాలా సము, దాలనించి, భీము సము(దం నించి, 

కన్యాకుమారి | సముదంనిం చి సూర్యోదయ అన మయాలు గొప్ప 

దృుశ్యాలేకాని అరు ఏణాచలంలోని సూరోోదయంలో వున్న గాంఫీర్యాన్ని 

ఆమె ఎక్కడా చూడలేదు. ఆమెకి అరుణాచలంలో సూర్యోదయ. మవ 

తూవుం పే ఈ సృష్టికీ ముందు సూర్యుడు పుదయిస్తు న్నాడా అనిపిస్తుంది. 

సూర్య్యాస్త మయం 'అవుతాం'టే ఆమెకి సృష్టా్యనంతరం సూర్యుడు 

శలవు తీసుకుంటున్నాడా అనిపిస్తుంది. అటువంటి అనుభవం ఎప 

దేశంలోనూ కలగలేదు. పాల బంటన్ తను 86400 in secret India 

లో అరుణాచలంలో | సూరో కదయ. సూరా్థస మానాలు _పత్త్యేకా లన్నా. 

శేగానీ అంతకంటే అధికంగా చెప్పలే దాయన. 
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ఇంటికి వొచ్చినప్పట్నించీ చలంగార్ని మరకత ళక్యానులాంబ 

కోవెలకి తీనుకు పోవడం ఎలాగని ఆలోచన అందరికీ వొచ్చింది. 

అక్కడికి దోవ సకిగాకేదు. కానీ చలంగారు వొచ్చినట్టయితే అక్కడికి 

picnic వెడితే ఎంత బాగా వుంటుందో ఆనుకున్నా రందరు. షౌ పీల్. 

చెయిర్ ఒకటి చేయించి చలంగార్ని ఆ వీల్ చెయిర్లో తీనుకుపోవా' 

లన్నారు గానీ చలంగారు వీల్ చెయిర్ ఎక్కనని హఠం చేశారు. 

అప్పటినించి రమణస్తానీయు లందరూ రోజు విడిచి రోజు నమ 

- శివాయ గుహదగ్గరకి వెళ్ళి అక్కడనించి సూరో్యోదయం watch చేసి. 

తిరిగి ఇంటికి వొ చ్చే సేవాళ్ళు. 

అప్పట్లోనే సత్యవతి వొచ్చింది. షౌ రమణస్థానీయు లందరితో 
కలిసి తరచు స్కంథధ్యాళమానికి వెళ్ళి వొస్తున్నారని శెలిసి మళీ అక్కు. 

_డికిదీ తెల్లవారుజాము పికారుగా వెళ్తామని అడిగారు సత్యవతి. అప్ప 

టికే మేనెల వచ్చేసింది. స్మ-౦ధా(శ్రమానికి ఆమె వెళ్లామం టె వెళ్ళారు. 

కానీ వారంతా అక్కడ వుండగానే. పెద్ద గాలీదుమ్ము ఆరంభమైనాయి. 

_అప్పటినించి షౌ విహారాలకి వెళ్ళడం 'మానుకున్నారు. “మిరు. ఇక్క 

డికి వెళ్ళార్డ, అక్కడికి వెళ్ళా రట, నాతో చూత గుహాకి రావాలి.” అని 

సత్యవతి పట్టుబట్టింది. “ఈదుమ్ము గాలుల్లో బయల్రేరడం చాలా కష్టం, 

" నువ్వు ఏ పియల్ నెలలో వొస్తే నితో అన్నిచోట్లకీ తప్పకుండా. 

వొసాను” అని ఆమెకి ప్రామిస్. చేశారు షా, 'ఆ(పామిస్ అట్లాగే 

వుండిపో యింది, 

షౌ తాము తరచు విహారాలకు స (expeditions) వెడుతున్నారు 

గనక చలం మహర్షిని కూడా ఓరోజు. వెంట తీసుకు వెడదా మనుకు 

న్నారు. పైగా ' సత్యవతి తనతో షావిహారాలకి రావటల్లేదని గోల పెడు 
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తోంది గనక చలంగారు కొండ లెక్కలేరు గనక వారిని తీనుకుని 

కాట్ల స్వామి ఆ(శమం దగ్గరకి వెళ్ళా లనుకున్నారు. 

ఒక తెల వారుశామున బాకటరీలె ట్లు పటుకుని చలంనుహరి, 
౧ జరం న్ o 

తంవీ, నరకి బండిలో వొనుంపే, సౌరిస్ (పభృతు అంతా ఆ మసక 

చీకటిలో నె అడ్డదారి నించి కాట్రస్వామి ఆ్మశమానికి బయలుదేరారు. 

అప్పుడే అడవీలో పిట్ట లన్నీ శేచి మెల్లగా గుసగుసలు మొదలు పెడు 

తున్నాయి. అడివిజాజి పరిమళాల్ని వెదజల్లు తోంది. తెల్లవారుజాము 

చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. 

రమణనస్థానీ యులు కాట్లస్వామి ఆ ళమాన్ని చేరుకుని అక్కడి 

కొలను దగ్గర “కూచున్నారు. అ చల్లదనంలో అడివి నిశ్శబ్దంలో నీటి 

ఆకు పచ్చదనాన్ని చూసూ కూచున్నా రందరూ. ఆ విహారంలో పాల్గొన్న 
mer " | "సీ 

సత్యవతికి కనకమ్మ గారికి పూర్వం తాము కాట్లస్వామి దగ్గరకి వెళ్ళ 
డం గురించి తరువాత కొన్నేళ్ళకి ఆయన హఠాత్తుగా మాయమయి 

పోవడం మొదలైన విశేషాలను, చెప్పారు షా. వాళ్ళు కొలను చెంత 

చాలాసేపు కూచుని అక్కడున్న 'అడివిపూల గుతుల్ని కోసుకుని తిరిగి 

నడిచి ఇంటికి చేరుకున్నారు. రమణస్టాన్ తోటలో చెంగల్వపూలు 

విచ్చుకున్నాయి. తిరిగి వొచ్చేసరికి ఆ పరిమళం వారందర్నీ లోపలికి 

ఆహాంనించింది, 

అప్పట్లోనే బానీ, జూలీ, షౌ దగ్గర పాటలు, హార్మోనియం మీద 

నేర్చుకునేవారు. బానీది చాలా మంచికరిఠం. ఇండియన్ కంఠంలాగ 

వుండేది. ఆ అమ్మాయి అచ్చూ మచ్చూ ఇండియన్లాగే వుండేది, 

తరువాత ఆ అమా్మయి తనదేళం వెళ్ళిపోయింది. 

"ఆ అమ్మాయి వెళ్ళిపోయాక ఫిలిప్ అనే అతను వొచ్చి గిటారు 

మీద పాడేవాడు. అతనిది మంచిసంగీతం. అతనూ, జూలీ కలిసి భజి 
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నలోపాడే కృష్ణళాన్తి పాటలు, కొన్ని (బహ్మసనమాజం పాటలు షౌదగర 
ఏవీ ణ్ . nN 

నేర్చుకునే వారు. వాటిని. సౌరిస్ చలంమహర్షి అనువదించి వాళ్ళకి 

చెప్పేవారు. వాటిలో వున్న గొప్ప అర్జాలూ , “భావమూ చూసి ఫిలిప్ 

అద్భుతవపడి పోయేవాడు. ముఖ్యంగా కృష్ణకాత్రిగార పాటల్ని ఎంతగా 

మెచ్చుకునే వారో ! 

ఇంతలో జీవన్ అనే ఒక అబ్బాయి రమణస్తాన్లో చేరారు. 

ఆయనకి అరుణాచలంలోనే వుండి ఆధ్యాత్మికసాధన చేసుకోవాలని 
సంకల్పం. వారు ముందుగా ఆళమంలో వుండేవారు. ఆ తరువాత 

అక్కడ ఆయనకి అనుకూలపడక రమణస్టాన్కి వొచ్చేశారు. ఆయ. 
నది. పూర్తి గా ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస.. ఆయనకి పౌ అంటే తిరుగులేని 

భక్తి, oo 

మిశ్రీకికూడా మొట్టమొదట చదువు రమణస్థాన్లోనే ఆరంభిం 
చారు. మొదట బసవరాజుగారు, తరువాత కృష్ణ మిశ్రీకి చదువు చెప్పే 
వారు. వాళ్ళదగ్గర సరిగ్గా చదువుకోటల్లేచని 'ఈశాన్యమరఠం స్కూలుకి 

పంపించేవారు. ఆ అమ మ్యూయిని జీవన్ రోజూ నె కిల్ మీద స్కూలుకి 

తీనుశకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకుని వొచ్చేవారు. అక్క డికికూడా. వెళ్ళ 
నని మొండి కెత్తి, చివరికి డాలీదగ్గరకి వెళ్లిపోతానని ఆంధ రెళం 

వెళ్ళిపోయి కొన్నాళ్ళు అక్కడే వుంది మి (శ్రీ. 

: చిత ఆం|ధగేళ పర్యటనానికి వెళ్ళినప్పుడు చి తతో కలిసి. 

తిరిగి రమణస్టాన్ కి వొచ్చేసింది. అక్కడ. తెలుగు చదివింది గనక 

తమిళంలో చదువెలా సాగుతుంది ? అందుకని నర క్రి మి శ్రీని తీను 

కుని వెళ్ళి శర్మగారి స్కూలులో జాయిన్. చేసి, వొచ్చేసింది. కొన్నాళ్ళు 

అక్కడే చదివి “నాకు అక్కడ. బాగాలేదిని ఇటీవలనే తిరిగి వొచ్చేసి 

టా రమణస్థాన్లో గంతులు చేస్తో తిరుగుతోంది మిశ్రీ. 
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వెంకటప్పయ్యగారు “అరుణాచల్కో జానా” అన్న ఉద్యమ 
మొకటి లేవదీశారు. గుడిపూడినించి “అరుణాచలం పెడుతున్నాం. 

రండి, రండి” అని ఎందరినో యా(తకి చెలుదేర దీశారు. 

“మీ యాతా స్పెషల్ టూరిష్టు బస్సు వివరాలు వీలుకాగానే 

రాయండి. భోజనాలు, సానాలు, నిదలు మొదలైనవి. 

ఇట్లాంటి_పయత్నాలు రెండు మూడు ఇదివరకు విఫల మైనాయి. 

పట్టుదలతో సాధించండి. 

వేల్పూరు కనక మ్ముగారుకూడా వొసారట. ఈ బస్సులో నే నేనా? 

టూరిష్టు బస్సుకి జయ. సరే ద్ వొస్తున్నారుగా. 

(వెంకటప్పయ్యగారికి, లక్షాయమ్మకి చలంగారి లేఖ 20.7. ?[) 

“ఈ బస్సు ఏర్పాటయిందనీ ఎంతమందో ఛకులు ఎ వొసున్నా. 

రని తెలిసి ఎంతో సంతోషంగా వుంది. 

మీరు తలపెట్టి సాధించిన పని గొప్పగా వుంది. ఈశ్వరుడు మీ 
వెంట నిలిచి చేయించారు. తప్పకండా భగవాన్. గోష్టి జరిపిద్దాం. మీ. 

(పయాణసన్నాహాలు వింటూ. వుంపే, మీతో. కలిస్ నాకూ మీతో 

బస్సులో (వయాణం చెయా లనిపిసోంది రండి, రండి, రండి. ర 

(వెంకటప్పయ్యగారికి చలంగారి లేఖ 4.8. 10) 

రవి, శంకర్ గుడిపూడిలో ఇంటింటికీ తిరిగి బియ్యం, 

పప్పులు, కూరగాయలు మొదలైన పాకసామ(గి నంతా పోగుచేశారు. 

“మేం ఈశ్వరావతరణ దినోత్సవానికి బస్సులో రమణస్థాన్ వొస్తు 
న్నాం” అని చలంగారికి రాశారు వెంకటప్పయ్య గారు. సరిగ్గా పదిహే 

నవ తేదీ పది గంటలకి వారంతా రమణస్థాన్ చేరుకున్నారు. " కురంగే. 
శ్వర, అరుణాచలం, బాబ్లీ, పాపాయమ్మ, ఇందిర, సత్యం కుటుంబం, " 
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నా గేళ్వురరావుగారి కుటుంబం. అన్ని కుటుంబాలే. రమారమి నూరు 

మంది వొచ్చా రు, 

రమణస్తానీ యులు పదునాల్షవతేదీ సాయం(తం బస్సు రాక 

కోసం ఎదురు చూశారు. కానీ బస్సు ఆవేళ రాలేదు. 

“_సెమర్షి గుడిపాటి వెంకటచలం యాత స్పెషల్ బస్'___ 

అందులో యా తికులు డెజె ఆని జయధ్యానాలు చేస్తూ వున్న ట్లు. 

పదిహేనవ తేదీ వుదయం సౌరిస్కి ఒక ౪1910౧ లో కనిపించింది. 

ఆ రోజు వుదయం పది గంటలకి సరిగ్గా షాదృుళశ్యంలో కన 

_బడినప్రైే జయనాడాలు. "చేసుకుంటూ. బస్సులోంచి దిగారు గుడిపూడి 
భక్తకొటి. ఆగష్టు పదిహేనవ తేదీకి సరిగ్గా ఇలాంటి (వపళకటనలతోనే 

భక మండలులు అరుణాచలేశ్వర కళ్యాణోత్సవానికి దిగుతారు. ఆ 

రోజు భజనలు, గిర పదక్షిణాలు చేయడం అరుణాచలంలో పరిపాటి. 

. ఆఅ రోజు బాగా మబ్బుగా వుంది, చినుకులు పడుతున్నాయి. 

పేమర్షి యాతా న్పెషల్ బస్ పయాణీకులు తమ adventures గురించి 

షాకి చెప్పారు. దోవలో వర్షాలకి ఏస్టహొంగి దోవ కనరాక పోయినా, 

ట్రై వర్డు రామని 'హళఠంచేసి హా డె వర్తని వ్ వొప్పించి రమణనామం చేసు 
ew 

పంటు క్షేమంగా వొచ్చేశారట సడిపూడి భక కోటి. 

'హీనవ తేదీ సాయంతం నాలుగుగంటలకి ఎమ్. ఆర్, 

నాగెల్వరరాన బృందం రమణస్టాన్లో భగవాన్ గురించి ఒక మీటింగు 

పెట్టుకుంటా మన్నారు. 

భగవాన్ పదిరోజులకి దేహం చాలిసా రనగా చలంగారి admi- 

rer ఒకరు వ్ వొచ్చారు. ఆయన పేరు పెరుమాళ్ళు. అంతవరకూ ఆయనకి 
_భక్సిగానీ, ఈశ్వరుడిలో నమ్మకంగానీ లేదు, ఆయనకి భగవాన్లో 
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భకి కుదిరిపోయింది. చలంగారు తిరువన్నామలై వొచ్చిన కొత లో 

వారిని చూడడానికి ఆయన ఒకటి రెండు సాటి వొచ్చారు. 
పెరుమాట్ళగారి మేనల్లుడే ఎమ్,ఆర్, సాగే, శ్చరరావుగారు. తమ . 

మెనమామద్యారా చలంగారి గురించి, భగవాన్ గురించి విని చలంగారిని 

చూడడానికి వొచ్చారు. ఇంక భగవాన్ ఆయనని ఎట్టా ప్టేశారో: భగ 
వాన్ నామాన్ని ఆంధ దేశంలో (పచారం చేయాలనే “(బలమైన 

కోరిక కలిగింది ఆయనకి. 

నాగెళ్యరరావుగారు రమణవాణి అనేష్మతిక పెట్టి రమణ సం దేశా 

లను _పచారంచేస్తున్నారు, కొండరు ఒక ఆ్నశమం అ_్రమాన్నే. ఆయ 

నకి ఇచ్చేశారు. 

జయంతి వృుత్సవాలు, భగవాన్ తల్లి మోక్షోత్సవాలు ఇలాంటి 

వుత్సవాలు ఆం(ధ దేళంలో మూలమూలల జరిపిసున్నా రాయన,. ఆయన 

"పేరు బొగా వ్యాపించింది. భగవాన్ మీద వుపన్యాసాలిస్తూ నిత్యమూ 

పర్యటిస్తూ వుంటారు, 

గుడిపూడి భక్తులంతా అరుణాచలం back ground గా భగ 

వాన్ ఫోటోలు, చలంమహర్షి ఫోటోలు, సౌరిస్ ఫోటోలు ఒక 5496 

మీద ఆందంగా అలంకరించారు. ఆర్. నాగేశళఇరరావుగారు చలం. 

మహర్షి జీవనకావ్యం “సుధ” నించి గీతాలు పాడారు; ఏమ్. ఆర్. నాగే 

శ్వరరొవుగారు భగవాన్ మీద పెద్ద లెక్చర్ ఇచ్చారు. లక్షాయమ్మ 

హారతి ఇచ్చారు. ఎంతో కోలాహలంగా సాగింది: ఆ సభ. : 

పదహారవ తేదిన కూడా ఆకాళం మబ్బు మబ్బుగానే వుంది. 

షౌ యాసిడిటీతో బాధపడు తున్నారు. రమణస్థానీయులకి, య్యాతికు 
లకి బస్సుతోబాటుగా గిర్మిపదక్షిణం చెయ్యాలని కోరిక. షా తాము 

రాలే మన్నారు. కాన్. “వాళ్ళందరూ నిరత్సాహపడిపోతారు. నువ్వు 
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రావాల్సిం” దని చలంగారు పట్టు పట్టడంవలన ఒంట్లో ఓపికలేక. 

పోయినా బయలుదేరారు." “రమారమి 130 మంది కలిసి “గీర పదక్షిణం 

వెళ్ళారు, చలంమహరి మరికొంతమంది బస్సులో వొచ్చారు. సొరిస్ 
మి 

లా భక కోటితో కలిసి నడిచారు. అందరూ సందడిగా భజనలు చేసు 

కుంటూ. గిరిచుట్టి తిరిగి వొచ్చారు. 

ఆ బన్సులో వి పి. సత్యంగారు, ఆయన భార్య, కుమా గె ఇందిరో 

కూడా వొచ్చారు, వాళ్ళు ఇందిరని ఇక్కడే వుంచి వెళ్ళి పోయారు. 

ఇందిర చాలా తిలివె నది, ఎంత వికాసమో ఆమె ముఖంలో. కాకా, 
కిట్టూలో చేరి నరదాగా గడిపేది. 

“మీరందరూ అంత సంతోషంగా చేరినందుకు మాకు సంతో 

షంగా వుంది. 

_ అందర్శి, తీసుకొచ్చారని, వారందర్ని తీనుకొళ్చి గొప్ప 

ఏర్పాటు. చేసినందుకు మేమెంత ఆళ్చర్యపడ్డామో ! గొప్పగా వుంది 
మీరందరూ రావడం. వొచ్చిన వారికి కలిగిన అసౌకర్యాలకి మేము 

విచారిస్తున్నాం. 

ఇంకా ఇంకా బన్ఫుల్ని తీసుకు రండి. అన్ని టికీ కలిపీ ఒక 

నారేవ మార్కులు తీసుకుందాం. 

ఇంకా రెండు వరనలూ గాక మి(తులు శెండోపంకి కీకూడో 

మిగులు తున్నారు. ఎంత కన్నుల పండువుగా వుంటున్నాయో భోజ 

నాలు. (వెంక టప్పయ్యగారికి చలంగారి లేఖ 20-8-_ 0) 

౪ రోజుల్లో జూలీ అనే అమెరికన్ యువతి రమణస్థాన్ లో 

భజన్లకి రెగ్యులర్గా వొస్తూ. వుండేది. ఒకసారి ఆమెకి దగ్గు, “జ్వరం 

విపరీతంగా వొచ్చేసి భజనలకి రాలేదు. జూలీ ద్ వొంట్లో ఎట్టా వుందో 

కనుక్కు ని రమ్మని జీవన్ని. పంపించారు షౌ. జాలీకి చాలా “జ్వరంగా 
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వుందనీ, ఆ శమానికి భోజనానికికూడా పోవటల్లేదని, ఎం తింటోందో, 

తాగుతోందో కూడా తెలియటల్రైదని___ తిరిగి వొచ్చి షోకి చెప్పారు 

జీవన్... 

ఆజ్వరం తగ్గుతుందని చూశారు షౌ. - ఎంతకి ఆజ్వరం తగ్గ 

లేదు. జూలీకి ఎట్లావుందో చూచి రావడానికి రోజూ జీవన్ని పంపించే 

వారు షౌ. చివరికి జూలీకి *ఎందుకు అక్కడ వుండడం. జరం తగే 

వరకూ రమణన్హా ఇన్స్ క్రి వొచ్చేయి” అని కబురు పెట్టారు షా. జూలీ 

అట్లానే వొచ్చే సింది. జర్వం తగ్గి మళ్ళీ త్యకమానికీ తిరిగి వెళ్ళింది. 

“ఆ|శమంవా రు రమణన్థాన్ ఛజనలకి వెళ్ళవా వొత్తిడి చేస్తున్నా రు. 

నే నిదంతా భరించ తేక పోతున్నాను” అని ఇ షాకి చెప్పింది జూలీ. 

ఒకసారి భజనకి వొచ్చినప్పుడు జూలీ “స్పేన్సు రమణస్జాన్ భజన 

లకి వెళ్ళకండా వుండలేనని వాళ్ళకి చెప్పాను. వాళ్ళొప్పుకోవడం 

లేదు” అని చెప్పింది షాకి. “అట్లాగయికే నువ్విక్కడే వుండు” 
అన్నారు షా. _ 

చలంమహార్షికి, నర కికి జూలీ అంతే ఎంతో (పేమ. వాళ్ళు 

“తప్పకుండా ఇకగడే వు డిపో” అని జూలీని పోక్సహొంకాడ 

“నువ్వేమంటావ్ 2 అని షాని అడిగింది జూలీ. oe 

నాకు నువ్విక్కడున్నా ఒకకటే లేకపోయినా ఒకే. కానీ 

నువ్విక్కడే వుంటే నాన్న, నర_కి చాలా సంతోపిసారు” అన్నారు-షా . 

ఒక అమెరికన్ ఈడేశంలో వుండాలంకే ఆర్షికభ్మదత (ఫైనా 

న్తియల్ సెక్యూరిటీ) ని ఎవరైనా బాధ్యతకల వ్య కులు ఇవ్వాలి. ఆశ 

మంవారు జూలీకి ఆ సెక్యూరిటీని ఇస్తున్నారు. అది వొదులుకుని'నిర్వ్. 

చారంగా రమణసైన్కి వొచ్చేసింది జూలి. రమణస్తానియు లందరూ ఆ 

సాహసానికి ఆమెని ఎంతగా. మెచ్చుకున్నారొ 1. 
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అప్పటికే జూలీ తెల్లచీరలు కడుతోంది. తన దగ్గరున్న సామా. 

నంతా నర కి చేతుల్లో పెట్టేసింది. షా పాతచీరల్ని కట్టుకోవడం 

మొదలు పెట్టింది, _పస్తుతం చలంగారు బాత్రూంగా వాడుకునే గది. 

లోనే జూలీ వుండేది అప్పట్లో. ఒక చింకిచాప, దిండు మాతమే 

ఆమెకి వున్నసామాన్లు. అంతకి మించి ఏమీలేవు. స్వదేశంలో. ఎటు 
వంటి సుఖాలలో పెరిగిన ళరీరమో అది. అలాంటిది అన్నిటినీ ఒక్క 

రోజులో వొదిలేసింది జూలీ. ఆ రోజుల్లో సౌరిన్ కి పక్కల నిలబడి 

చెరోవైపు వుండేవారు జూలీ, కృష్ణ. వారికి “అంగరక్షకులిని “పేరు 

పెట్టారు చలంమహర్షి. 

! చాలా రోజులనించి జగదీష్ భాయ్ నందితీర్జానికి సోదామని అం 

టున్నారు. కావీ ఆయన రమస్థానీయులతో విహారాలు, గిర పదక్షిణాలు 

మానుకుని ఎప్పుడో ఆ|శమంలో చేరిపోయారు. 

వానలు పడిశేనేగానీ నందితీర్ణంలో నీళ్ళు రావు. నందితీర్షం 

"మరకత శ్యామలాంబ కోవెలకి దగ్గరలో వుంది. కృష్ణారావు, ఇందిరా, 

జీవన్, లక్ష్మీ, కృష్ణ, జూలీ, శివరాం, హనుమంతు. అందరూ షా వెంట 

.. విహారంగా నంది తీర్థానికి బయలుదేరారు. షౌ ఆందరికన్నా ముందు 

: నడిచారు. లక్ష్మీకి, కృష్ణకి: పనివుండి ఇంట్లో వుండిపోయారు. ఆదరా. 

బాదరాగా ఆపని కాసా -తెముల్చుకుని కాసేపటికి వాళ్ళు రోజుకుంటూ . 

వొచ్చి సౌరిస్ని కలునుకున్నారు. ఎండ తీ(వంగా వుండడంవలన అం 
దరూ అరుణాచలేశ్వరాలయంలో కొంతసేపు కూచుని బయలు దేరారు. 
కొండంతా నీడలోవుంది గనక ఎండ. వాళ్ళమీద పడడంలేదు. షౌ కొద్ది. 
దూరం కొండమీదికి ఎక్కి నంది తీర్హాన్ని చూస్తూ. అక్కడే కూచు. 
న్నారు. కాకా, కిట్టూ .. వాతదితర 'రమణస్టానీయులు ఆనంది ముఖం. 
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చూడటానికి కొండ పెకి ఎక్కారు. అక్కడ ఏ అందమూ లేదు. వాళ్ళు 

డిజప్పాయింట్ ఆ అయినారు. 

సౌరిని ఆగినచోపే ఎంతో అంద మెనది. అంత  ఎత్తునవున్న 

ఆ నందిముఖం లోంచి సీళ్లొక ఆర్చిలా పె పెనించి కిందికి పడుతు 

న్నాయి. సూర్యరశ్మి ఆ సళ్ళమీద పడి ధగధగ లాడిపోతూ వుండగా 

. ఇందధనుస్సులాగ వొంపు తిరిగి వెలిగిపోతు కనిపించాయి 

సళ్ళు. ఎంత అండ మైన దృళ్యమో అది. ఆ కొండ గడ్డితివా న్ 

మీదకూచుని ఆ దృశ్యాన్ని ఆలా చాలాసేపు erly చేసూ వుండి 

పోయారు నౌరిస్. ఆందరూ కలిసి మళీ రమణస్థాన్ చేరారు. 

జూలీ రాకతో రమణస్థానానికి “ఘరానా ఆ(శమం వాసనని 

మొదలై ది. రోజురోజుకి జనం ఎక్కు. వపుతున్నారు. ఎక్కడెక్కడి. 

నించో, ఏ తీరాల నించో రమణస్టాన్ గురించి _వినో, వినకో జనం 

రావడం ఆరంభించారు. ఎంతోమంది జనం -(పతే్యకంగా రమణ 

స్టాన్ని చూడడానికే టూరిష్టు బస్సులలో రాసాగారు. ఈళ్వరావతరణ, 

జయంతి పుత్సవా ల నిమిత.ం రమణన్యా నీవారు. వేరే ఇళ్ళను అరెకి 

తీసుకోవాల్సి వొస్తుం దనిపి పెంచేది. 

ఒకసారి వజీరొరహ్యన్ వ వొచ్చినప్పుడు. ఇదంతా చూసి “రమణ 

గ్దాన్కి మర్యాద పడుతోందండి” అన్నారు సౌరిస్తో. అక్కడే వుస్న 

చిక్కాల కృష్ణారావుగారు అరే అన్నారు. “మీరేదో ఒకవూపు వూగిం 

చాలి తేకపోశే ఇదిలా పెరిగిపోతోంది”. అని, 

“అదే నేనూ యోచిస్తున్నాను” అన్నారు సౌరిన్, 

ఈ విధమైన (_పచారాన్ని సౌరిన్ ఏనాడూ ఇష్ట షపడలేదు. ఆమె 

జీవితమంతా చెట్టుమీద పువ్వు పూసినంత సహజంగా, స్వచ్చంగా గడి 
పారు. అట్లాగే ఆమె జీవితం గడుస్తోంది, గడువటోతోంది కూడా, 
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అందరి ముందు ఒక సిగ రెట్టు కాలిస్తె చాలు, ఈ మర్యాదంతా 

ఒదిలి పోతుం దనిపించింది షాకి. ఎక్కడి వాళ్ళక్క డ పిట్టలకి మళ్తే 

చెల్లాచెదురై పోతారు. మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎన్నడూ. రమ్మన్నా, రారు. 

కానీ ఆమెని చిత్త శుద్దిగా విశ్వసెంచి నడిచేవారిని లోకం కాల్చుకు తిం 

టుంది. కాసీ ఆ విధమైన కృతక మర్యాదలలో పడడంకన్న అట్లాంటి 

పని ఏదయినా చెయ్యాలనిపించిం దామెకి. సౌరిన్ స్వచ్చత్వాన్నీ, 

సహజత్యాన్నీ (పేమించారు. అదే ఆమె నిలిచినచోట ఈశ్వరుడు ని నిలి 

'పారు-_ నిలుప్పతూ వ వొచ్చారు. . 

చలంమహర్షి టాగూరు రచించిన gardener fugitive, lovers 

gift లని తెలుగుశేయడం మొదలు పెట్టారు. ఆ అనువాదాలను ఆయన 

కృష్ణారావుగారికి చెప్పి రాయించారు. చలంమహర్షి, కృష్ణారావుగారు ల ఆ 

_అనువాదాలని తయారుచేసి, (పతి వుదయం భగవాన్ గదిలో, ఫౌర్రిస్ 

రంగురంగుల పువ్వుల్ని రకరకాల వాజుల్లో అలంకరిసూ వుండే సమ 

యంలో చదివి వినిపించేవారు. ఆమె వాటిని విని అవసర మైనచోట్ల 

సవరించేవారు. 

చలంమహర్షి, సౌరిస్ ఆవిధంగా కృష్ణారావుగారు చదువుతూ 

వుండగా ఆ poems ని వింటూ కూచోవడం. స్పంతో గొప్ప దృుళ్యం. 

అవి అందమైన సమయాలు. వుదయకాలపు లేతఎండ వారి పాదాల 

దగ్గర పరుచుకునేది. సరిగ్గా “వనమాలి, కాన్క”లలో వర్ణించిన సే వున్న 
చెట్టనీ, సీలాకాశాన్నీ తలుపులోంచి చూనూ సౌరిస్ రంగురంగుల 

వాజుల్లో పువ్వులు అమరుస్తుండగా టాగూరు. కవితారసాన్ని తిరిగి 

తిరిగి అనుభవించేవారు వాళ్ళు, 

. ఒక్కొక్క గీతం కృష్ణారావుగారు చదివాక చలం, సౌరిస్ ఆ 

భావ సౌందర్యానికి, _ అనంత మాధుర్యానికి, తాత్విక గాంభీర్యానికి 
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ముగ్గులే ఆ గీతాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకుంటూ హృదయని శృ్ళబ్దంలో : 

౧౧1౮56 చేసుకుంటూ కొంత సేప్ప అలాగే కూచునేవారు. 

ఒకరోజు వుదయం చలం, సాకన్లకి కృష్ణొరావుగారు కాన్కలో 

శిక పద? న చదువు తున్నారు. 

"పుప్పించే జనపపొలం పక్క నించి 

వెళ్ళే సన్నని దారిమీదుగా వెళ్ళావు. 

నిన్న రా(తి * నెను నీ జుట్టులో పెట్టిన 

పూలదండ వొదులుగా అక్కడే “వేళ్ళాడుతో 

వుండడం చూశాను నా చివరి “కాని గా. 

ఇయ్యడానికి పొద్దున్నే కొత పూలు ఏరి 

తెచ్చిందాకా నువ్వు ఎందుకు ఆగలేదు” 

('కాన్క' చలం అనువాదం నించి) 

అలా చదువుతూ వుండగా అప్పుడే ఆ వుదయం వాజుల్లొ 

అలంకరించడానికి తోటలోనించి పువ్వులు కోసి తెచ్చిన కృష్ణ, ఫౌరిస్ 
జుత్తులో చిక్కుకున్న పువ్వుల్ని చూసి నవ్వింది. రాతి షా మంచం 
మేద పెట్టిన పువ్వులు ఆమె తలలో చిక్కుకుని వున్నాయి. ఆది చూసి 

అంతా మకీ మళ్ళీ నవ్వు కున్నారు. 

గీతాంజిలి, ఉత్త రణ, ఫల సేకరణ, వనమాలి, కాన్క __ 

ఇవన్నీ గొప్ప ఆధ్యాత్మికానుభవాల అందాలతో నిండిన కమనీయమైన 

కావ్యాలు. "కాన్క గీతాలు హిందూదేశప్ప పల్టెల్లో ఏటివార వెదురు 
పొడ్రల నువాననలు, సెైలయేరుల గలగలలు, గెంళ మేకపిల్లలు, సీలాటి 

'రేవృలు, బల్లక ట్లు, గొల్లపి ల్ఞలూ, వాళ్ళ గోవులూ, వాళ్ళూదే పిల్లంగొ 

వుల సంగీతాలు మొడలైన సహజ సొందర్యాలతో రమణీయంగా 
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తయారె నాయి. నిత్యమూ కళ్ళముందు కనిపించే వసుజాలం నించి 

నిత్యసతాాలను అత్యద్భుతంగా పలికించారు టాగూర్. 

చలంగారు మునుపు చెసిన టాగూరుగీతాల అనువాదాలు 

పెద్ద సంస్కృత సమాసాలతో మెజిస్టిక్ గా వున్నాయి. కానీ కాన 

“వనమాలి” ల అనువాదంలో అచ్చమైన తేటళెలుగు గొప్ప లయ 

చోటు చేసుకున్నాయి. కాన్మ_లో గీతాలు చదువుతోం పే ఒంపుగా గల 

గలమని పారుతున్న. సెలయేరు (పవహాస్తున్నట్లుగా అనిపించెడట 

సౌరిస్కి. 

ey 
0 

“ ఈ అనువాదాలు తనచేతో రాయకపోవడం చాలా లోప మను 

కుంటాడు నాన్న. కానీ అట్లా డి కేట్ చెయ్యడం వలన ఎంతో గొప్ప 

అందం పట్టింది. మిల్టన్ డిశ్టేట్ 'శేసినట్లనిపిస్తోంది. అనలు ఆతెలుగు 

దనం, ఆ poem తన సొంతమే పోవడం వీటిలో జరిగినట్లు గీతాంజ 

లిలో జరగలేదు. ఈ పద్యాలు చదువుతుంశే టాగూరు, బెంగాల్ దేశం 

గురించి రాసిందని స్ఫురించదు. ఇది చలం ఆం[ధదేశాన్ని వర్షించి 

నట్లు అనిపిస్తుంది. సౌందర్యం తనలోకి పూరి గా ఇంకి అతనిలోంచి 

సహజంగా పలికాయి పదాలు. ఆ నేల, వాసన అంతా. తెలుగుదేశం, 

టాగూరు ఎంత సహజంగా రాశారో ఆంతకన్నా నహజంగా అనువా 

దాలు జరిగాయి. అంతేకాక చెప్పడం వలన సంగీతం, లోతు వచ్చాయి . 

ఆగీతాలకి. “అనువాదం అనిపించకపోవడమే ఈ అనువాదాల వత 

కత” అంటారు సౌరిస్ “కాన్స" అనువాదం గురించి చెబుతూ. 

(ఈనాటిమాట___ సేకరణ రామానంద) 

నర కి అన్నట్టు టాగూరే తెలుగులో రాసి వుంటే ఇంత గొప్పగా. 

రాయలేక హోమేవాడేమే! 
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చలం ఆ(శమవాస స జీవితంలో సాగించిన (పతీరచనని (పత 

శరము పరిశీలించి ఫౌరిన్ సరిదిద్దారు. ఆశమపదం నించి చలంమహర్షి 

వెలువరించిన (ప పతిరచన వెనక 'శేఖలతో సె నైతం) సౌరిస్ హస ౦ 

పోత్సాహం అవ్యక గా వున్నాయి. నర్వ క్రి అన్నట్లుగా “ఆశ్రమ 

జీవితంలో చలం రచనల్లో ఆవిష్కుత మైన మహత్ సత్యాలన్నీ సౌరిస్ 
లోని ఈశ్వరుడి దివ్యోపదేశాలే. ముఖ్యంగా. ఆ భగవద్లీ త, శుభవా 
ర్త లు కళ్ళతో చూశాను కనుక, చెవులతో విన్నాను కనుక 'నాకుతెలును. 

ఆ రచనాకాలంలో సౌరిస్ లోంచి జీనస్, కృష్ణభగవాన్ తమ వుపదేశా 

లలోని లోతులని ఆవిష్కరిస్తోం'పి_ దాన్ని దూష్టారు తరచి తరచి 

అక్షరాల్లో నిక్షిప్తం చేశారు. సౌరిస్ బె బిల్, భగవద్గీతల అంతరార్జాల్ని 

బోధిసూవుండే రోజులలో చూస్తుండగా ఈ కాలాన్నీ భూమినీ మరిచి 

పోయి భదవగ్గీతా వోధాకాలంలోనూ, జీసస్బోధల కాలంలోని వాతావర 

ఇంలోనూ నిలిచి వున్నట్లుగా నా మనస్సుకి అనుభూతి వొచ్చేది. ఇప్ప 

టికీ నాజీవితాన్ని గొ ప్పతనందంతో వెలిగించేవి సౌరిస్ (పవచనంతో 

చై తన్యభరితాలై న ఆరోజుల జ్ఞాపకాలే, చలం ఆవిష్కరించిన అక్షర 

తత త స్వం వెనక వ్యకావ్యకాలు తేని సొరిస్_ అవ్యక్తంగా చె చైతన్య 

జ్వాలగా నిరంతరం నిలిచే వుంటుంది.” 

శకి, తగ్గినాక చలంగారు డికేట్ చేసిన రచనల్ని కృష్ణారావు 

గారివంటి సాహిత్య పియులు' రాసినప్పుడు యథాతథంగా రాసారు 

గనుక సంస్కరణ సొరిస్కి నుగమంగా వుండేది. చలం డిేట్ చేసిన 

చివరి రచన 'చలం ఆత్మకథి. సౌరిస్ ఆప్పస్త కాన్ని చలం భాషలో 

తిరగ రాశారు. ఆసంగతి ఆపుస కాన్ని పట్టిపట్టి చదివినవారికి కూడా 

తెలియదు. ఈవిధంగా చలం జీవితాన్నేగాక సాహిత్యాన్నికూడా సురక్షి 

తంగా, సుందరంగా నిలిపింది సౌరిస్లోని ఈశ్వర విలాసమే. సౌరిస్ 
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ఈళ్వరళకి ఇచ్చిన గొప్ప అవగాహనవల్ల నే చలం మహర్షి కలం 

నించి. శుభవార లు, భగవద్గిత, జీసప్జీవితం, నిర్వికల్పం, భగవాన్. 

స్మృతులు, చలం ఆత్మకథ, చలం మి తులు, వెలుగురవ్వలు, సుధ, 

రుబాయిలు ,గీతాంజలి, ఉత్స రణ, ఫల సేకరణ, వనమాలి, కాన్క_ మొద | 

లైన అమూల్య గంధాలు ఎన్నో లేఖా సంపుటాలు, కావ్యాలు వెలువడి 

జిజ్ఞాసువులకి వెలుగుని పంచి పెట్టాయి. యావదాం[ధ సంస్కృతి ఈ 

విషయంలో సౌరిస్కి రుణ్యగస మై వున్నదనడం అక్షరసత్యం. 

అంతేకాదు, రామానంద (ఆ, సూర్యనారాయణ) ఈశ్వర 
_ కటాక్షం వలన రాసిన సౌరిస్ జీవితం రెండుభాగాలను సరిజూసి_ చాద 

సాలను, 'భాషాదోషాలను, మూర్గత్వాన్నీ తొలగించి readable గా 

రూప్ ందించినది కూడా సౌరి స్పే. ఆందువలన సౌరిస్జీవితం (గంధథా 

నికి ఏ అందం పట్టినా అది సౌరిస్ కథనం వలన, సంస్కరణం 

వలన పట్టిన దే. ఒక్క అభివ్యకి, మాతమే రామానంద. 

అది జయంతి. ఆ జయంతికి ఎంతమందో వొచ్చారు. సత్యవతి, 
ముమ్ముడమ్మ, గుడిపూడి భకకోటి, రమణసాన్ బృందం అంతా కలిసి 

వందమంది వుంటారు, వారంతా- గిరి పదక్షిణం బయలు దేరారు. ఆది 
ఎంతో అందమైన మధ్యాహ్నం. సీలాకాశంలో తెల్లని మబ్బులు తేలి 

పోయే ప హాంసల బొరుల్లా వున్నాయి. (పకృతి. ఆంతా చాలా ఆందంగా. 

వృంది. మామూలుగా  గజనచేచే చోటికి వాళ్ళందరూ చేరుకున్నారు. 

(తతిపె పె'ప్టె తీసుకుని భజన చేయడం మొదలు పెట్టారు సౌరిస్. అప్పుడు 
సమయం సాయం్యతం అయిదవు తోంది. కొద్ది సేపటికి దారిని వెళ్ళే 

వారు నిలిచి పోయారు. గడ్డి మేసున్న ఆవులన్నీ "మేత మెయ్యకండా 

నిలిచి పోయాయి. వాటి వెనక ఆవుల్ని మేపుతున్న వారు భజనదగ్గర 

చేరారు. అరుణాచలం కొండలాగ చుట్టూ (పదెశమంతా నిశ్శబ్దంగా, 
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నిశ'లంగా వుంది. ఇంకొంచెం సేపటికి కొన్ని ఆవులు బారులు తీర్చి 

పడుకున్నాయి. కొన్ని షాొవాళ్ళ మధ్యకి వచ్చెళాయి. చివరికి గో గోప 

గోపాలక బృందం భజనచేసే వారిచుట్టూ చేరి. ఎకాగలిత తో గాన 

_ మాధుర్యంలో నిలిచి పోయింది. 

అంతట్లో గోధూళి వేళ అయింది. ఆవుల కాపర్లు ఆవుల్ని అద 

రించారు ఇళ్ళకి మళ్ళించడా ని, ఆవుల్ని కట్లలతో అదలించినా వాటిలో 

చలనం లేదు. ఆవుల్లో (పకృతిలో అంతటా నిశ్చలనిశ్శబ్దం. ఆవుల 

కాపర్షి ౦కేమీ చేయళేక అలాగే వుండిపోయారు. .. 

ఆదృళ్యం బృందావనసీమల నందగోపకుమారుని మురశీగాన . 

మాధుర్యాన్ని తలపింప జేసోంది. వేణుగోపాలుని మురళిపాటకి- 

గిరులెల్ల జలము లయ్యెను 

తరు లెల్లను పల్లవించె ధరణి గగన భూ 

చరులెల్లను వొక్కరి హారి 

మురశిరవామృతముసోకి ముద్దియ కంటే? 
ఆ మురశీమాధుర్యం అంతకంతకి "పెరిగి చేతనాచేతనాల్లో పాఠ 

వళ్య భావాన్ని నించింది. పచ్చి క మేసే గోవులన్నీ. మోహో హే వేశంలో 

మోరలు మీది కెత్తుకుని. నెమరువేతను కూడా మాని గోపాలకృష్ణుడ్ని 

ధ్యానిస్తూ, ఆయన చేసే వేణుగానాన్ని వినడంవలన ఆనందాతిశయం 

చేత చేతలు మేయక కనులనుండి ఆనందబాష్పాలు 'రాలుతుండగా 

॥ చిత రువులో బౌ మ్ములులా సిలిచి ఆ శ్యామనుందరుర్ను చూస్తూ, వుండి 

పోయినట్టుంది ఆ దృళ్యం. 

భజన ముగించి లేచారు. ' అయినా ఆవులు, ఆవుల కాపరులు 

అలాగే వుండి పోయారు. చాలా కిందుగా పెద్ద బంగారువన్నె మబ్బు 

ఆకాశంలో. అఆ. అపరం జీకారితి అరుణాచలం మీద, ఆప్పుల మీద. ' 
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చుటూ = వున్న చెట్లమీద. ఆంతటా ఆలుముకొంది. అరుణాచలపాదం 

కనబడటం లేదు. ఆవులమందలు తప్ప. “ఇవాళ అరుణాచలేళ్వరుడు 

గోపాలకృష్ణు డెపోయారు” అన్నారు సౌరిన్, ఆ మబ్బు మామూలు 

మబ్బులా లేదు. జీసస్, పీటర్, జాన్ కొండమీదికి వెళ్ళినప్పుడు 

వొచ్చిన మబ్బులా 'అనిపిసోంది___ ఆ మబ్బు. ఆ మబ్బుని రెప్ప 

లార్పకండా చూస్తూ నిలిచిపోయా రందరూ. ఆలళ్యం అయిపోతోం 

దని సౌరిన్ ముందుకి కదలగానే ఆవుల కాపరులు, ఆవులూ, అందరూ 
కదిలారు. అపరంజి వన్నె మబ్బుమా(తం ఆ ఆలాగే వుండిపోయింది. 

_ చూసూ వుండగా కృ ఎ్రష్టారావుగారి ముఖంలో ఏదో గొప్పమార్పు 

వొచ్చింది. ఎంతో విన్మయంతో చు చూస్తున్నా రాయన_ ఆకాళం వంక, 

ఆరుణాచలం వంక. “ఒద్దండి, మన మింటికి ఇంక పోనే వొడ్డం డి” 

అన్నారు సౌరిస్ వంక చూస్తూ, “నాన్న. రాలేదు. ఎంత గాభరా ప్శ్త 

తాడో ! ఆలస్యం ఆయితే” అన్నారు షౌ ఓదార్చుగా. చివరి కందరూ 

కదల్లేక కదల్లేక తిరిగి తిరిగి వెనక్కి చూస్తూ అరుణాచలాన్ని ఒద 

లేక. ముందుకి నడిచారు. 

"ఆ సంవత్సరం శ్రీరమణస్లాన్ దరి| తలోనే మరో ముఖ్యమైన 

మలుపు. 1951వ సంవత్సరంలో లాగానే ఇదికూడా ఘటనా (పాధాన్య 

తని సంతరించు కున్నది. ఈ సంఘటనని షాగా నిలిచినవారి వాక్కుల 

లోనే విందాం. 

“జనవరి 80 యో శేదీ రాతి ఒకరు నాకు కనబడ్డారు. ఈశళర్ష. 

రుడు వొచ్చినప్పుడు “నేను వేరు వేరు 'రూపాలలో వొస్తాను. నేను 

_వొచ్చినప్పుడు సీకు తెలుస్తుంది" అన్నారు ఈశ్వరుడు, సాక్షాత్కారం 

అయిన కొత. ల్లో, అట్లాగే గ ఎన్నిరూపాలలో ఆయనవొ "చ్చినా ఏరూపంలో 

వొచ్చినా నాకు తెలిసిపోయేది. 

న్ జీవిత౦' 
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ఇప్పుడు వొచ్చినవారిని కూడా అట్టాగే స్వీకరించాను. ఈ ళల 

రుడు వొచ్చిన కొత్తలో . ఈళ్వరుడు నాతో వుండి పోయినట్టు, వీరు 

ఇప్పుడు తరుచు నాతో రోజంతా వుండడం మొదలు పెట్టారు. నాలుగు 

రోజులె నాక తామెవరో తెలిపారు. 

“నేను ఆయనని గుర్చి ంచి ఈళ్వరుడే ఈ రూప 50లో వొచ్చారని 

తీసుకున్నాను. 

నాలుగురోజుల . తరవాత తాను ఈశ్వరుడి నని, ఇరవై ఏళ్ళ 

(కితం వొచ్చింది తానే నని___ “వారు” అన్నారు. నేను “నాలో ఈళ్వ 

రుడు ఐక్యమెనారు. మీరెవరు ?” అన్నాను. “ఎవరు నన్ను చూసినా 

“ఈళ్వరా 1 అన్ నాకు నమస్క-రినా రు” అన్నాను. 

ఇదిగాక * మానవతిగారు నాడీగంథంలో తమ విషయం చది 

వించుకున్నప్పుడు “సోమవారం మీరు తిరువన్నామలై వెళ్ళి మానవ 

రూపంలో వున్న ఈళ్వరుణ్ని దర్శినారు అని వొచ్చింది. సరిగ్గా 

ఆమె సోమవారంనాడే వొచ్చారు. ఈ సంగతిని మాకు చెప్పారు. ఆమె 

నన్ను ఈశ్వరు డనుకోలేదు. నాన్నే ఈళ్వరుడని అనుకున్నారు. 

వాళ్ళకి నాన్నంటే _పేమ, భకి కనక అట్టా అనుకున్నారు. ఆ రోజుల్లో 

నాకు ఈళ్వరుడు - “నేను భూమీ ద జని్మించను” ఆని చెప్పారు. కాస్ 

ఒకసారి జన్మించినట్లు ' చెప్పారు. అప్పుడు “మీకు జన్మ లేకపోతె 

ఎట్లా జని్మించారు ?” అని నేను (పళ్నించలిదు. అట్టాంటి _పళ్నలు 

వొచ్చేవి కావు. శాస్త్రాలన్నీ శివుడికి జన్మలిదసి చెబుతున్నాయి. అందు 

కని వీరు తాము శివుడి నని ఎట్టా అంటున్నారు- అన్న(పశ్న వొచ్చిన 

తరవాత వారిని, వారి మాటల్ని నేను నా లోపలికి (సత్యంగా) తీసుకో 

లేదు. 

* మానవతిగారు ___ మా స్నేహితులు 
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మళ్ళీ ఈశ్వరుడు, భగవాన్ ఇద్దరూ నాకు దర్శనమిచ్చి “తప్ప 
కండా ఇది సత్యం, నమ్ము" అన్నారు. భగవాన్ ఎదైనా నాకు చెప్పి. 

“నమ్ము” అంటే నాకు ఏ విషయంలోనైనా సంశయం లేదు. కాని, 

ఈశ్వరుడిని అడిగాను “అప్పుడు అట్లా చెప్పారుకదా ? ఈ రూపంలో 

మీ రున్నారని అప్పుడు నాకు చెప్పలేదేం ?” అని అడిగాను. అప్పుడు 

మానవరూవంలో వున్న “వారు, 

“ఎప్పుడు ఏది చెప్పాలో అప్పుడు చెబుతారు కానీ ఆనాటికి. 

సంబంధించనివి ఆనాడు ఎందుకు చెప్పవలసి వొస్తుంది ఇ ' అన్నారు. 

ఇంక “వారి తమ సూక్ష్మశరీరంతో రోజూ నాతోనే వుంటు 

న్నారు, తమ మానవరూపంలో. ఆ రూపం మానవదేహంతో కనిపిం 
చినా దానిలో పరమశివత్యం వెలుగుకోంది. అప్పుడు తెలుసుకున్నాను 

. __ మొట్టమొదటి నించి అమ్మ సదాశివుడు రావాలి అనేది. ఆమాట 
సత్యమే ని. ఈ సంగతులన్నీ అమ్మ మాట్లాడుతోం కే అమెకి 

. విచ్చి, [భమ అనుకున్నాం. కానీ న ఇప్పుడు తెలిసింది అమ్మ చెప్పింది 

నత్యమే | నని, 

పూర్వం ఈశ్వరుడని వొచ్చినప్పుడు వారూ, భగవాన్ ఒక రేనసి . 

నెను తీనుకున్నాను. నాకు ఎవరై నా పూలదండ వేసానం పే భగవాన్ 

ఫోటోకి వెయ్య మంటాను. జయంతి చేసినా, ఈశ్వరావతరణోత్సవం 

చేసినా భగవాన్ కే పూజ చేసాం. 

“నేను ఈశ్వరుడిని” అని వారు వొచ్చారు. కానీ ఇంటిల్లిపాదికీ. 

చెప్పమన లేదు. ఇక్కడ జరుగుతున్న వాటిల్లో జోక్యం కల్పించుకో 
లేదు. ఎంతసేపూ నాతోనే వుండేవారు. 'రమణస్టాన్లో వున్నవారిని 
పూర్వం ఈశ్వరుడు తీసుకుని సడిపిస్తానన్నట్టు వీరు తీసుకోలేదు. 
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ఇంక శివర్శాతి వొసోంది. ఆవేళ ఆడిఅన్నామలైలో వుండి 
అక్కడ భోజనాలు చేసి తిరిగి రావాలని plan చేశాం. 

= శివరాతికి అందరూ జాగరణం చేసారు. కాని నేను శివరా(తీకి 

ముందు రోజు జకొగరణం చేశాను. వారు నాపక్కనే వున్నారు. గొప్ప 

తేజంతో వెలిగి పోతున్నారు, పూర్వం ఈశ్వరుడి కళ్ళ ల్లోకి నేను 

చూడలేక పోయేదాన్ని. ఇప్పుడు అంతతీక్షణ మైన చూపే అయినా ఆ 

చూపులోకి నేను చూడగలుగు తున్నాను. ఒకరి కళ్ళ లోకి ఒకరం. 

చూస్తూ అట్లా నిలిచిపోయాం. చప్పున నాకళ్ళు కిందికి వాలాయి. అప్పుడు 

బావిలో బకెట్ బోర్లా పడినట్టు తలలోంచి (మనస్సను కోవాల్సి ఒక 

చెపుకి తిరిగివున్న మనస్సు కాసా తలకిందులై _ (వులట్ భయి మోరి 

నయనన్కి_ అని మీరా అన్నట్టు) పల్రకొట్టి నాఆత్మలోకి జారింది. 

మునుపు ఆత గ్ర తేజం మనస్సునంతా ఆకమించింది. ఇప్పుడు ఇది ఒక 

(కియా రూపంలో జరిగింది. అది జరగగానే ఎక్కడో లోతుల్లోకి 

నను వెళ్ళిపోతున్నట్లు అనిపించింది. “నేను చచ్చిపోయాను” అని నా 

లోంచి నాకే వినబడింది. మెల్లిగా నిదానంగా కళ్ళు తెరిచాను, అప్పు. 

డనిపించింది ఆయన ఇర వైవళ్ళ కిందట కుండలినియోగం జరిపించ 

డానికి గురువుగా వొచ్చారు. మళ్ళీ వారే ఈరూపంలో ఈ సంఘటనకి . 

గురువుగా వొచ్చారు అని. 

తెల్లవారగట్ట రెండింటికి పక్క మీద నించి గర(పదక్షిణకి లేచాను. 

అడి అన్నామలై “వెళ్ళాం. భజనలు చేశాం. సాయం(శానికి తిరిగి 

ఇంటికి వొచ్చాం. ఈ _ప్రదకిణంలో కొంచెం &01610/ కూడా. 

వొచ్చింది. అప్పు డేవారు “నువు గిర్మి సదక్షీణాల కి ఎందుకు వెడతావ్* 

జబ్బు. పడతావ్ ” అన్నారు. 
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వారు నా ఆరోగ్యం సంగతి 'జాగత * అని హెచ్చరించారు, 

నేను ఇన్నేక్ళూకూడా అందరికీ పెపేభోజనం తప్ప 5pecialగా ఏదీ 

తినడానికి ఒప్పుకునే దాన్ని కాదు. వారు వొచ్చాక ఆరోగ్యం అదీ 

జ్మాగత్త తీసుకో మన్నారు. ఆహారంలో ఏవి ఆరోగ్యకర మో అవి 

తినాల్సిందే. నాన్న వాళ్ళు మందులు ఇస్తే తప్ప తీసుకునే దాన్ని, కాదు 

ఇదివరకు. నా అంతట నేనే అడిగి ఇప్పుడు మందులు తీసుకుంటు 

న్నాను. 
ఇంక పూర్వం నా 11౧8 నాదే. ఈశ్వరుడు నాకట్లా స్వేచ్చ. 

నిచ్చేశారు. ఇప్పుడు కొంత tiM8 నాతో వున్న “వారికి* నాన్నకి, 

కొంత time, సంగీతసాధనకి కొంత time, ఇట్లా విభొాగమె ! 

పోయింది. 

నాలో మార్పులు నన్ను కనిపెట్టుకుని వున్న కృష్ణ గమనిసోనే 

వుంది. తరువాత (పళ్నించేది. నేనేం జవాబులు చె ప్పేదాన్ని కాదు. 

ఆది చెప్పడానికి నా ఒక్కదాని సంగతేకాదు గనక. చెప్పడానికికూడా 

అర్హంకాని సంగతి ఇది. ఎప్పటి మల్తేనే ఆగస్టు 15 జరిగిపోయింది. 

ఇంతలో రమణస్టాన్ కి పెద్దసంకోభం. (crisis) వొచ్చింది... 

ఈ రమణస్టాన్ దానివల్ల ఎంతవరకు నిలుస్తుంది అన్నంత తీవమెన 

crisis అది. అప్పుడు ' “వారు ఇదంతా తనదిగా తీనుకుని ముఖ్యంగా 

“నర్వ కికి బలం ఇచ్చి నిలిపారు. నర క్రిక్రి ఓరాతి తన తలమీద చెయ్యి. 

వేసి ఎవరో కూచున్నా రనిపించింది. తరువాత నర, కి నాతో చెప్పింది. 

అది. నువ్వూ కాదు. భగవానూ కాదు. ఎంత బలం వొచ్చేనిందో నాలో. 

అని. అంతవరకూ నా కెదురు తరిగి" దూరమైపోయిన 3 నర్శకి కి తనంతో 
. తానే “మళ్ళీ న నాచేతుల్లోకి వొచ్చేసింది.. 

3 రోజుల్లోనే నాన్నకి 'ఒకకల' వొచ్చింది. ఇటు వెలుగూ కౌ( 
న అటువంటి చోటునించి. పూర వం 20 ఏళ a కిం 
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Messages వొస్తూ వున్నట్లుగా అక్కడి నించి Messages ఇప్పుడు 

మళ్ళీ వొస్తున్నట్టుగా తనకి తెలిసినట్టు కల వొచ్చిందట. 

అట్లాగే వారు వీక్ళందర్నీ తీసుకుని నడిపించడం మొదలు 

పెట్టారు. ఏమేం చెయ్యాలో, ఏమేం చెయ్యకూడదో చెపుతో ఆ తరు 

వాత ఆశకి, ఇల్లంతా వ్యాపించింది. ఆ |పభావానికి తట్టుకోలేక 

ఎక్కడ వున్నవాళ్ళు అక్కడ కిందపడడం మొదలు పెట్టారు. ముం 

దుగా కృష్ణ పాకీ దొడ్డిలో పడింది. నా గదిలోకి వెళ్ళిన రజని ని డమ్మని 
కిందపడింది. 

ఆ రోజుల్లో నాన్న “అందరికన్నా ముందు నేను పడవలసిన 
వాణ్ని, షామీద తప్ప నాదృష్టి ఇంకెక్కడా లేదు. అందుకొనే నేను 

పడకండా వున్నాను” అన్నాడు. ఆ రోజుర్యాశే . నాన్న. కిందపడి. 

పోయాడు. . 

ఇంక రమణస్థాన్ని వారే నడిపించడం మొదలు వెట్టారు. ఇంక 

ఎటువంటి బాదర బందీలు పెట్టుకో వద్దన్నారు నాతో. ఇదివరకు ఎన్నో 
ఆవులు వుండేవి. అప్పటినించి ఒకొ)క్క_టి కొండల్లో. మాయమై 

పోవడం, కొన్నిటికి కాళ్ళు విరగడం, కొన్నిటికి (బెయిన్ ట్యూమ 

రీలు రావడం మొదలు పెట్టాయి. అంతదాకా ఆవులకి తిండి పెట్టడం. 

మొదలై న విషయాలు వాటిక్షేమాలు నేనే చూను కునే దాన్ని. అంత 
వరకూ వాటిని (పత్యేకంగా నేనే చూసేదాన్ని. “ఇంక నేను. అవుల 

నంగతి వొదిలేసు కుంటున్నాను ఇంక నువ్వేమయినా చేనుకో” అ "ఆ 

నర క్రిక్రి చెప్పేశాను. ఇంక ఆవుల్ని తలో టి ఎవరేవరికో "ఇచ్చేసింది 

నర క్రి; . . 

అప్పట్లో హీరేన్ వరన అంత నాకు గిట్టకపోవడంతో 

ఈశ్వరుడు కోప్పడ్డారు. అంచుకని . అప్పటినించి ఎవరెట్లా (వరిం 
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చినా ఏమీ అనేదాన్ని కాదు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు భజనలో వుం 

డగా అసభ్యంగా (పవర్శించేవారు, ఒకరు పైకి భకి.గా కూచున్నా దొం. 

గగా నన్ను ముట్టుకుంటూ వుండేవారు. ఆ ఇంట్లో. (devotion) నా 

గదికి తలుపులు "లేవు. ఈ ఇంట్లో (రమణస్టాన్) లోనూ నా గదికి 

తలుపులు లేవు. ఎవరె నా నా గది లోపలికి రావొచ్చు. లోపలికి రాక్రూ. 

డదని ఆంక్ష లేదు. ఎవరెవరో లోపలికి వొచ్చి నా బల్ల చుట్టూ, 

మంచం. చుట్టూ కూచునేవారు. ఎవరెవరో. నేను గదిలో కూచుని వుం 

డగా దర్శనం చేనుకుని వెళ్ళిపోయేవారు. కొందరు నా గదిలోకి వొచ్చి 

నా. పాదాలు ముద్దు పెట్టుకుంటూ వుండిపోయే వారు. కొందరు "నా 

ఒకో తల పెట్టుకుని వుండిపోయే వారు. అట్లా. వాళ్ళ ఇష్టం వొచ్చి. 

నట్టు చేవేవాళ్ళు. నేను దేనికి కాదు, జాను అని చెపే ప్పేదాన్ని క్రాదు. 

పరా అనే నెమలి ఇప్పుడు నా గదిలో వుండటంవలన చాలో మందినీ 

_ తరిమేసేవాడు వాడు. ఇప్పుడు “వారు .నా గదిలోకి ఎవర్నీ రానివ్వ 

వద్దన్నారు. ఇంక ఎంత వరుకు అంటే ఆయనకి ఇష్టమైన వారినే, 
రమణస్టాన్లో వుంచడం, ఆయనకి ఇష్టంలేని వారిని. రమణస్టాన్ నుండి 

పంపిం చెయ్యడం జరుగుతోంది, తరవాత నేను యోచించాను. ఎవరి 

కైనా ఈ శక్తిని తట్టుకుని ఇక్కడ వుండడం చాలా కష్టమని. ముం 
దుగా ఆగష్టు 18న వెంకటప్పయ్యగారి'కే నేను చెప్పాను. “ఇకనించి. 

ఎవర్నీ ఆహ్వానించ పోవడం లేదు. ఇష్టం వున్నవారు రావొచ్చు. కాసి 

ఆహ్వానా లనేవి _క్యేకంగా వుండవు” అన్నాను.. ఆయన బాధతో, 

తల వొంచేను. కున్నారు. ఆరోజు చాలామందికి బాధ కలిగింది. తర 

వాత ఆహ్వానా లుండవనే సంగతి 'తెలిని ఎంతో మందికి బాధ కలి 

గింది. కొని వేను చెప్పింది వాళ్ళక్షేమం కోసమే. ఇంక ఈశళక్తి ని ఎవ 
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కూగూడా తట్టుకోలేరు అని. స్పష్టం అయిపోయింది. చాలామంది వెళ్ళి 

. పోయారు. నన్ను నమ్ముకుని వాళ్ళ జీవితాలలో కి నన్ను _పవేళ పెట్టు 

కున్నవారు మా(తం ఆహ్వానాలు రాకపోయినా రమ్మని పిలవకపోయినా 

మునువటిలాగే వస్తూనే వున్నారు. వారిని ఆంత _పేమగాను. ఆదరి 
వ్య 

స్తూనే వున్నాం. 

_ ఆంతవరకూ ఈ తలుపులన్నీ బార్డా "తెరిచి వున్నాయి. ఇప్పు 

శడెవరె నా కొత్త వారు ఇక్కడే వొచ్చి వుంటామని రా సే. ఆలోచించి 

మరీరాస్తాం. వాది రమ్మంశేనే రమ్మని రాస్తాం, రావద్దం'కే' రావద్దని 

'శెలుపుతాం. ఈ ఆరేళ్ళు ఈవిధేంగానే గడిచాయి. ఇంకా గడుస్తున్నాయి. 

ఒకరోజు “వారు నీలో $68౪60 veils remove కాబోతున్నాయి. 

అన్నారు. (లోగడ ఈళ్వరుడు సెలపు తీసుకునే ముందు “చూడు సీకి 
ప్పుడు మోక్షమే పూర్తిగా వచ్చినట్లయితే నువ్వు.చచ్చిపోతావు. ఆందు 

కని ఒక పొర వుంచు తున్నాను, సీ దేహాన్ని నిలపడంకోసం = అన్నారు. 

ఆవొర 56౪6౧ [0169 అన్నమాట, అది నాకుతెలియదు. ఆయన చెేే EN 

వరకూ) ఇంక మర్నాడు నాగదిలో కూచున్నప్పుడు ఆయన నాపక్కనే 

కూచున్నారు. నాలోంచి ఆ folds unfurl ఆయినాయి (ఆమడతలు - 

ఒక్కొక్కటి విప్పారు కున్నాయి. అవి ఎంత పలచనో, ఎంత 

_ సూక్ష్మమో (ఎంత సూక్ష్మ మైన consistency య ఒక్కొక్కటి 

విచ్చుకున్న కొద్దీ ఇంకా ఇంకా మూక మవుతున్నాయి. కొంత సేపటికి 

' అవి విప్పారు తున్నట్లు తెలుస్తూనే వుందికాని నాకు కనిపించటం లేదు. 

_ కొంత సేపటికి అవన్నీ నాకంటి (ఆంకర్ దృష్టి ముందు కేతి పోయి 
. నాయి, ఇంక ఏంత విసీ రో ఆవిసీ రత మీరు. వూపహించు. కోలేరు. 

"కంటికి కనబడే. ఆవరడే మీక లోకం. కాని నేను అనుభవిస్తు 

న్నది అనంతమైన space. ఇంక - అక్కడి నించి ఒకొక్కసారి 
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ఇంకా లోతుకి, ఇంకా లోతుకి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నట్లు అది తెలిసిన 
కొద్ది లోకం ఇంకాఇంకా దూరమె పోయింది నన్నంటకండా. 

ఇంక ఒక్కక్క. 514866లో ఇంకే ముంది? “ఈయని వొచ్చిన. 
పనై పోయింది. ఇంక వెళ్ళి పోతారు ఈశ్వరుడి లాగనే అని పక్కకి 
చూసుకునే దాన్ని. “వారి అక్కడే వుండేవారు. ఇంక ఆఖరుసారి 

అట్లాంటి స్థితి. వొచ్చినప్పుడు 'వారున్నారా? లేరా?” అని చూనుకు 
న్నాను. ఎందుకం పే అంతా నిరామయం. కానీ "వారు వున్నారు. 

“నేను. వెళా ననుకోకు, ఎన్నడూ నిన్ను, విడిచిపెట్టను” అన్నారు- 

వ “వారు, అటానే ఇప్పటివరకూ వొస్తూనే వున్నారు. 

డిశెంబరు నెలలో ఒకరోజు సాయంతం మేమంతా ఏకారు 

నించి వొస్తూవుండగా సూర్యాస్తమయం అవుతున్నప్పుడు సీ లాకాళంలో. 

విభాగమై ఒక పెద్ద నీలం నిలువుచారా, ఒకనీలం అడ్డచా రా- శిలువ 

ఆకృతిలో. పడమట దిక్కునంతా ఆ(కమించు కున్నాయి. అది 1961 

లో వొచ్చినంత పెద్ద(కాన్ | కాదు, సూర్యాస్త మయం అంతా అయిపోయే 

వరకూ అది అట్లానే వుంది. తరువాత మాయమైంది. 
“ఓక, మహానత్యం వొచ్చినప్పుడు అది ఎన్నడూ దాగదు, 

- ఎప్పుడో అప్పుడు బయట పడక తప్పదు. 

“ఏంత స్ట్తికి వెళ్ళిపోయినా ఒక్కొక్క జ్ఞానికి ఒకొక్క 

| ధర్మం. వుంటుంది. మీ భగవాన్ దో అదె దై పతం, పేకత్వం చెప్పడం 

ఆతని ధర్మం. నువ్వు ఇదంతా మించిన స్థితికి వెళ్ళిపోతావు. _నువ్వూ 

అనేది లేకండా, కానీ వీది దె ఇతమే. నేను, నా ఈశ్వరుడు 'అన్న 

'ద్రైతభావం. నీలో ఎప్పటికీ నిలిచే వుంటుంది” అని ఈళ్వరుడు ముం 

. దుగా వొచ్చినపుడు చెప్పారు” అంటారు ఈశ్వరవిలాసిని సౌరిస్. . 
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మంగళం. సారే నశ్వరనామాయ 

మహనీయ గానాన్ని తే 

వేంకటాచల తనూజాయ 

విశ్వన్వరూపాయతే మంగళం॥ 

మానవరూపుడౌ శివుని - 

_ మాన్యసనుకీరి కి మంగళంబు; వి 
జ్ఞానవిలాసియౌ రమణ . 

సద్దురుమూరి. కి మంగళంబు; నా 

ప్రాణము దె వమీశ్వర వి 

_ _లాసిని సౌరికి మంగళంబు;స 
న్మానిత శోణశె ల విభు 

.. మానిత దృష్టికి మంగళంబులౌ. 

ఆ 
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. చలం ఆత్మకథ ౫ చలం _ -(శ్రీరమణస్నాన్. (పచురణ 

. భగవద్గీత _ చలం _ (పేమ్చంద్ (పచురణలు (విజయవాడ) 

జలసూతం రుక్ష్మిణీనాథశాన్త్రిగారికి. . 

చలం లేఖలు _ చలం _ (అముదితం) 

నవ్యనీ తాలు (కవితలు) _ సౌరిస్ _ (ఆమ్ముదితం) 

(పసాద్ వుత్త రాలు _ చలం _ (అమ్ముదితం) - 

కవిగా చలం - వజీర్ రహ్మాన్ 

్రీరమణస్తాన్ _ చలం 

. కురంగేశ్వర్కి లేఖలు - చలం 

రాయిడి నొగేశంరరావుగారికి చలం లేఖలు . = చలం 

(అమ్ము దితం) 

.కాన్క (టాగూరు రచనకి అనువాదం) - చలం 

, ఈళ్వరోకాలు. _ “సేకరణ అ. జనార్దన్, ఆ. సూర్యనారాయణ. 

. “ఈనాటి మాట =. _ఆనాటీ మాట. సేకరణ. 

ల స్వామిరామానంద (ఆముదికం) 

. వభవార, లు = చలం. 

.సౌరిస్ "కేవితం 1 2” ఆ. సూర్యనారాయణ 

, శ్రీరమణగీత __ కావ్యకంఠ వాశిష్ట గణపతిముని 

. ఉమాసహ్మనం ఎ. 1 

_ నాయన. (గణపతిముని చరిత) - గుంటూరి లక్ష్మీకాంతం 

. ఉపదేశసారం ఎ. భగవాన్ రమణమహర్షి 

. శ్రీమదాం(ధ భాగవతం. (దళమన్కందం) __ పోతన 

. మ్యూజింగ్స్ - అ. చలం : 

- దీక్షితులుగార్కి. వుత్త రాలు. - చలం. 

.మహాస్థాన్ చలం 


